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JOHDANTO 

 
Mielenterveys on pohja ihmisen elämälle ja hyvinvoinnille. Hyvään mielenter-

veyteen kuuluu kokemus hyvinvoinnista, hyvä itsetunto ja toiminnallisuus. Mie-

leltään terve ihminen on tyytyväinen, työ- ja toimintakykyinen, pystyy pitämään 

yllä mielekkäitä ihmissuhteita ja omaa psyykkisen jousto- ja sietokyvyn ongel-

matilanteissa. Mielenterveyden ulottuvuuksia ovat psyykkinen, henkinen, fyysi-

nen ja sosiaalinen. Joskus kuitenkin mielenterveys järkkyy erinäisistä syistä. 

Syitä voi olla ulkoiset asiat kuten stressi, tai sisäiset asiat kuten perintötekijät. 

Tällöin puhutaan mielenterveysongelmista. (Lönnqvist & Lehtonen 2017,19; 

Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2008, 8.) Mielenterveysongelmat ovat pit-

käkestoisia tekijöitä, jotka heikentävät henkilön toimintakykyä ja pärjäämistä 

arjessa. Vakaviin mielenterveysongelmiin liittyy myös harhaluuloja, identiteetin 

rikkoutumista ja psyykkisen itsesäätelyn pettämistä. (Vilkko-Riihelä & Laine 

2009, 88.) 

 

Mielenterveysongelmia hoidetaan kuntoutuksen avulla. Kuntoutuksella tarkoite-

taan toiminnallista toimintakokonaisuutta, joka on tavoitteellista ja pyrkii muu-

tokseen ihmisen ja ympäristön välisessä suhteessa. Yleensä mielenterveyskun-

toutumisen tavoitteina on toimintakyvyn palauttaminen, arjessa pärjääminen ja 

osallisuus yhteisön toimintaan. (Härkäpää & Järvikoski 2004, 17.) Mielenterve-

yskuntoutukseen kuuluu yleensä useita ulottuvuuksia, kuten lääkehoito, terapia 

ja toiminnalliset menetelmät. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti.  Tässä 

opinnäytetyössä keskityn kuntoutuksen ammatilliseen ulottuvuuteen, eli tarkas-

telen mielenterveyskuntoutumisen ja työnteon suhdetta.  

 

1.1 Onko Suomi onnellinen maa? 

 
 YK:n vuoden 2018 onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin 

maa. Mittareina toimivat bruttokansantuote asukasta kohtaan, sosiaalinen tuki, 

terveellisen eliniänodote, vapaus tehdä päätöksiä elämässä, jalomielisyys ja 

korruptio. (Helliwell, Layard & Sachs 2018, 20.) Toki Suomessa on suhteellisen 

hyvä taloudellinen tilanne, sosiaaliset palvelut toimivat, ihmiset ovat terveitä ja 

olemme vapaita tekemään omat päätöksemme, mutta tarkoittaako se suoraan 

onnellisuutta? Suomessa mielenterveyden ongelmat ovat niin yleisiä, että jois-
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sain yhteyksissä ne luokitellaan jopa kansantaudiksi. Itsemurha oli vielä vuonna 

2015 seitsemänneksi yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus 2015). Vaikka itsemurhat 

olivat pienin yksittäinen syy, luku tuntuu silti suurelta ottaen huomioon itsemur-

han luonteen ja syyt, miksi siihen päädytään. Lisäksi jatkuvasti puhutaan yksi-

näisyyden ja masennuksen yleisyydestä. Frank Martela (2018) pohtii, johtuuko 

onnellisuus taipumuksesta piilottaa onnellisuus: ”kell’ onni on, se onnen kätke-

kööt”. Ehkä YK:n raportin onnellisuus johtuu piilotetusta onnellisuudesta, tai mit-

tareiden valinnasta. Mittareissa ei esimerkiksi mitattu ollenkaan mielenterveys-

ongelmien yleisyyttä tai muita vastaavia tekijöitä. Ehkä Suomi todellisuudessa 

on maailman onnellisin maa, sitä on vain vaikea nähdä ongelmien takaa. 

 

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläk-

keelle. Erityisesti masennus on yleinen syy jäädä pois työelämästä. Työelämäs-

tä poisjääminen johtuu yleensä mielenterveyden ongelmien aiheuttamista toi-

mintakyvyn ja jaksamisen heikkenemisestä. Mielenterveysongelmien tuoma 

työkyvyttömyys aiheuttaa valtiolla valtavasti kustannuksia (Tuulio-Henriksson 

2013, 146-150; Eronen & Pesonen 2016, 4).  Vuonna 2008 noin 4000 henkilöä 

siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Lisäksi masennuksesta 

johtuvien sairauspäiväkausien määrä oli kaksinkertaistunut verrattuna 1990-

luvun loppuun. (Vuorikuru 2012, 49.) Vuonna 2016 yhteensä 18 800 henkilöä jäi 

työkyvyttömyyseläkkeelle, joista 2 900 oli pelkästään masennuksen takia. Ko-

konaisuudessaan 28 prosenttia jäi työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden 

tai käyttäytymisen häiriöiden takia. Keskimäärin masennus vie kahdeksan työ-

ikäistä henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle päivittäin. Vaikka työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtyminen mielenterveyssyistä oli korkeimmillaan vuonna 2007, ovat 

luvut yhtä suhteellisen suuria. (Hevonoja 2017; Tela 2018.) 

 

1.2 Opinnäytetyöaiheen valinta 

 

Idea opinnäytetyöaiheeseen lähti ollessani työharjoittelussa Suvimäen Klubita-

lolla. Puolet tuosta harjoittelusta vietin Työ- ja opintoyksikössä, joka vastaa 

myös Klubitalon siirtymätyöohjelmasta. Aihetta innoitti harjoittelun aikana ilmais-

tu tarve ajankohtaiseen koko klubitaloverkoston kattavaan siirtymätyötilastoon, 

sekä siirtymätyöhön liittyvät haasteet. Aihe tuntui täydelliseltä, koska mielenter-
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veystyö ja työllistymiseen liittyvät asiat ovat molemmat teemoja, jotka kiinnosta-

vat minua. Niinpä pyysin saada tehdä opinnäytetyön siirtymätyöstä, ja Suvimä-

en Klubitalo lähti mielellään mukaan. Eniten minua kiinnosti se, onko siirtymä-

työllä kuntoutumisen kannalta positiivisia vaikutuksia, ja olisiko vastaavan työl-

listymismallin käyttäminen kuntoutuksessa mielekästä. Samalla halusin tarjota 

kattavan ja ajankohtaisen kartoituksen siirtymätyön tämänhetkisestä tilanteesta 

ja sen vaikutuksista  

 

Opinnäytetyö vastasi omiin tarpeisiini antamalla minulle mielekkään aiheen ja 

se mahdollisti nykyisten ja aikaisempien opintojeni yhdistämisen. Yhteisöpeda-

gogina aihe on oleellinen, koska tilaajana toimii järjestö, ja työ on jossain määrin 

kehittävä. Tarkoituksena on tarjota tilaajalle hyödyllistä tietoa ja mahdollisia pa-

rannusehdotuksia. Mielenterveysteeman takia taas pystyin hyödyntämään ai-

kaisempia avoimen yliopiston psykologian opintojani. Minua ovat aina kiinnos-

taneet mielenterveysasiat, kuin myös työllistymiseen ja oman tiensä löytämi-

seen liittyvät asiat.  

 

Opinnäytetyö jakautuu siirtymätyön suhteen kahteen osaan, Klubitalojen näkö-

kulmaan ja jäsenten näkökulmaan. Klubitalojen näkökulma tarkoittaa tämänhet-

kistä siirtymätyön tilannetta, sen merkityksellisyyttä sekä mahdollisia haasteita. 

Jäsenten näkökulma kartoittaa jäsenten kokemuksia ja ajatuksia siirtymätyöstä, 

syitä lähteä siirtymätyöhön ja siirtymätyön hyödylliseen arvioinnin.  Klubitalojen 

osuus palvelee tilaajan tarvetta ajankohtaiselle katsaukselle muiden Klubitalojen 

siirtymätyöohjelmiin. Jäsenten osuus taas määrittyi enemmän oman mielenkiin-

non ja tutkimushalun kautta, mutta se palvelee myös Klubitalojen siirtymätyöoh-

jelmien kehittämistyötä. 

 
 
2 KLUBITALOT JA SIIRTYMÄTYÖ 

 
Tämän opinnäytetyön tilaajana on Jyväskylässä toimiva Suvimäen Klubitalo. 

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja jäsenten ja työntekijöiden 

muodostamia yhteisöjä, jotka tarjoavat psykososiaalista kuntoutumista jäsenten 

tarpeiden mukaisesti. Klubitalot perustuvat kansainväliseen Fountain House – 

malliin, joka korostaa yhteisöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja toiminnallisuutta. En-

simmäinen Suomen Klubitalo perustettiin vuonna 1995 Tampereelle. Nykyään 
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Suomessa on 25 Klubitaloa, muualla maailmalla Klubitaloja on yli kolmesataa 

29 eri maassa. (Hietala-Paalasmaa, Hujanen, Härkäpää & Reuter 2009, 7; 

Törnblom & Hänninen 2016, 5.) Klubitalot tarjoavat vertaistukea, itseluottamusta 

kehittävää toimintaa, mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja tukea kaikissa elä-

män vaiheissa. Klubitalot tarjoavat toimintaa yleensä normaalin työpäivän ai-

kaan, ja sen lisäksi toimintaa kuuluu vapaa-ajan toiminta ja virkistystoiminta il-

taisin ja viikonloppuisin (Hänninen 2016b, 85).  

 

Klubitalot ovat kolmannen sektorin toimijoita, eli toimintaa kuvaa voittoa tavoitte-

lemattomuus ja organisaation sosiaaliset tavoitteet.  Klubitalotoimintaa rahoittaa 

enimmäkseen STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, kunnat ja 

yksityiset rahoittajat. Klubitalojen taustalla toimii itsenäinen asiantuntijoista 

koostuva hallitus. Hallituksen on tarkoitus ajaa Klubitalojen etuja sekä tarjota 

taloudellista, oikeudellista, lainsäädännöllistä ja yhteiskunnallista tukea. Hallitus 

myös hyväksyy budjetin, jonka Klubitalot luovat itse. Klubitalotoiminta on voittoa 

tavoittelematonta, joten kaikki tulot pyritään käyttämään toimintaan ja muihin 

kuluihin. Suurin osa klubitalotoiminnasta on jäsenille ilmaista, mutta joihinkin 

aktiviteetteihin, kuten retkiin voi kuulua jäsenten maksama omavastuu. Perus-

rahoituksen lisäksi Klubitalot voivat hakea rahoitusta erilaisiin hankkeisiin tai 

projekteihin. (Hänninen 2016d, 183-186.) 

 

Klubitalotoimintaan osallistuminen perustuu jäsenyyteen. Jäsenyyden ainoana 

ehtona on se, että hakija on jossain vaiheessa ollut mielenterveyssyistä hoi-

tosuhteessa tai hakenut apua mielenterveysongelmaan. Jäsenyydellä ei ole 

minkäänlaisia aikarajoitteita. Klubitalot tarjoavat jäsenilleen neljä perusoikeutta, 

jotka on vuonna 2003 kehittänyt Rudyard Propst (Hänninen 2016a, 35; Hietala-

Paalasmaa ym., 2009, 7). 

 oikeus paikkaan, johon voi tulla ja jossa on mahdollisuus tuntea itsensä 

tervetulleeksi, tarpeelliseksi ja arvostetuksi 

 oikeus mielekkääseen toimintaan, työhön ja uusien taitojen oppimiseen 

 oikeus mielekkäisiin ja tasavertaisiin ihmissuhteisiin 

 oikeus paikkaan, johon voi aina palata 
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Kiteytetysti Klubitalojen toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisarvo ja -oikeudet, 

vapaaehtoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä yhteisöllisyys (Hänninen 

2016a, 37). 

 

Kaikilla jäsenillä on oikeus kaikkeen Klubitalon toimintaan ja jäsenet saavat itse 

päättää oman osallistumisen määrästä, laadusta ja ajankohdasta. Jäseniä ei 

velvoiteta sopimusten tai aikataulujen avulla. (Rantanen 2016, 51.) Klubitalojen 

päivittäinen toiminta muotoutuu työpainotteisen päivän ympärille. Työpainottei-

sella päivällä tarkoitetaan yhteisiin töihin osallistumista, esimerkiksi siivousta ja 

ruoanlaittoa. Työpainotteiseen päivään osallistuminen vahvistaa opiskelu- ja 

työvalmiuksia. Klubitaloilla tehdään vain Klubitaloon suuntautuvaa ja Klubitaloa 

tukevaa työtä, maksullinen ja maksuton työ ulkopuolisille toimijoille on kiellettyä.  

Työpainotteisen päivän tarkoituksena on tarjota päivärutiinia, sosiaalista kans-

sakäymistä ja mielekästä tekemistä jäsenten tarpeiden, halujen ja vahvuuksien 

mukaan. Lisäksi halutaan tarjota jäsenille mahdollisuus oppia uutta ja käyttää 

taitojaan. Kaikki Klubitalon toiminta on aina vapaaehtoista. (Hänninen 2016c, 

138-140; Hietala-Paalasmaa ym., 2009, 7).  

 

Klubitalotoiminta perustuu kansainvälisiin laatusuosituksiin. Laatusuosituksiin 

sitoutuneet Klubitalot muodostavat verkoston, joka yhdessä kehittää ja päivittää 

laatusuosituksia. Verkosto myös vastaa Klubitalojen arvioinnista ja laadunval-

vonnasta. Laatusuosituksissa luodaan yhteiset arvot Klubitalitoiminnalle, ja niillä 

pyritään takaamaan tasa-arvo. Suosituksissa määrätään esimerkiksi kaiken 

toiminnan avoimuus, työntekijöiden ja jäsenten tasa-arvo, sekä jäsenten oikeu-

det.  Laatusuosituksilla pyritään pitämään klubitalotoiminta laadukkaana ja jär-

jestelmällisenä ja niiden seuraaminen mahdollistaa Klubitalon akkreditoinnin. 

Akkreditointi osoittaa, että Klubitalo on sitoutunut noudattamaan yhteisiä arvoja 

ja tavoitteita, sekä pitämään toiminnan sen mukaisena. Tämä on merkki rahoit-

tajille ja muille osapuolille Klubitalon toiminnan pysyvyydestä. (Marjamäki, 

Laakso & Pitkänen 2003, 139–141; Vuorela 2001, 17.) 

 

Vaikka Klubitalot ovat tarkoitettu mielenterveyskuntoutumiseen, terapia ei kuulu 

Klubitalojen toimintaan. Työntekijät eivät ole hoitajia, vaan ohjaajia, joiden teh-

tävänä on tarjota ja virittää jäsenille mielekästä toimintaa. Työntekijöiden ja jä-

senten tasa-arvo on Klubitaloilla erityisen tärkeää. Kaikki toimintaa koskevat 
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päätökset pyritään tekemään yhdessä työntekijöiden ja jäsenten kanssa. (Hän-

ninen 2016a, 35; Hietala-Paalasmaa ym., 2009, 7, 35). Klubitalot ovat kuitenkin 

mielenterveyskuntoutumisen kentällä tärkeä toimija, joka tukee muita mielenter-

veysalan palveluja, ja erityisesti Klubitalojen tarjoama vertaistuki on jäsenille 

tärkeää. Klubitalotoiminta vähentää tutkitusti muiden mielenterveyspalvelujen 

tarvetta, joten toiminta on yhteiskunnallisestikin kannattavaa. (Jäppinen 2016, 

244.) 

Klubitalot ylläpitävät Diagnosis Free Zone eli Diagnoosivapaa-alue –kampanjaa. 

Kampanjan tarkoituksena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää leimau-

tumista ja syrjintää. Tähän pyritään tuomalla mielenterveysongelma esiin ja an-

tamalla aiheelle kasvot. Mielenterveysongelmiin liittyvä leimautuminen on yleis-

tä, ja leimaaminen johtuu usein ennakkoluuloista ja tietämättömyydestä. Muiden 

leimaaminen voi vaikuttaa negatiivisesti mielenterveysongelmista kärsivän 

omaan käsitykseen itsestä. Kampanjan unelmana on, että voi mielenterveyson-

gelmistaan huolimatta olla oma itsensä, toteuttaa itseään kykyjensä mukaan ja 

olla tasa-arvoinen ja arvostettu muiden kanssa. Diagnosis Free Zone -

kampanjaa toteutetaan enimmäkseen sosiaalisessa mediassa. (Suomen Klubi-

talot ry 2018; Diagnoosivapaa-alue –kampanja.) 

 

2.1 Siirtymätyö  

 
Klubitalot tukevat jäseniään työ- ja opiskeluelämään siirtymisessä. Klubitalon 

toimintaan kuuluu erilaiset koulutukset ja ryhmät, joissa jäsenet voivat kehittää 

taitojaan. Koulutukset voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisia koulutuksia ovat 

esimerkiksi hygieniapassi ja tietokoneen A-ajokortti. Sisäisiä koulutuksia ovat 

yleensä jäsenten järjestämät ryhmät, jotka liittyvät esimerkiksi kielten tai uusien 

taitojen oppimiseen. (Hänninen 2016c, 134.)  

 

Klubitalojen laatusuositusten mukaan toimintaan kuuluu siirtymätyö. Siirtymätyö 

on Klubitalon tukemaa palkkatyötä Klubitalon ulkopuolella. Työ on kolmikan-

tayhteistyötä työnantajan, työntekijän ja Klubitalon välillä. Jäsen allekirjoittaa 

työsopimuksen suoraan työnantajan kanssa Klubitalon edustajan tukemana. 

Työ on osa-aikaista ja määräaikaista, eikä vaadi aikaisempaa koulutusta. Siir-

tymätyöstä maksetaan jäsenelle palkkaa yleisen palkkatason mukaisesti. Klubi-
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talot hoitavat siirtymätyöntekijän perehdytyksen sekä mahdollisten poissaolojen 

paikkauksen. Klubitalot päättävät, kuka jäsenistä pääsee siirtymätyöhön. Yleen-

sä jäsenet valitaan halun ja tarpeen perusteella. Siirtymätyö on yleensä 15-20 

tuntia viikossa ja siirtymätyöjakson on tarkoitus kestää 6-9 kuukautta. Yleensä 

pyritään siihen, että siirtymätyön palkkatulot eivät vaikuta mahdolliseen eläk-

keeseen tai muihin tukiin. (Hänninen 2016c, 147; Hietala-Paalasmaa yms. 

2009, 53-58; Valkonen, Peltola, Härkäpää 2006, 10.) Siirtymätyöjakson päätyt-

tyä samaan paikkaan valitaan toinen jäsen. Siirtymätyössä voi olla niin monta 

kertaa kun haluaa, eikä uuteen siirtymätyöhön pääsemiseen saa vaikuttaa edel-

lisessä siirtymätyössä suoriutuminen. Siirtymätyöntekijä on muiden työntekijöi-

den kanssa tasa-arvoinen, ainoa ero siirtymätyössä ja tavallisessa työssä on 

lyhyemmät työajat ja työsuhteen määräaikaisuus (Sellgren 2014). 

 
 
3 MIELENTERVEYSKUNTOUTUMINEN JA TYÖNTEKO 

 

Mielenterveysongelmiin liittyy useimmiten toimintakyvyn heikkeneminen. Toi-

mintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä arjen tehtävistä kotona, työssä ja va-

paa-ajalla. Toimintakyky jaotellaan usein fyysiseen ja psyykkiseen toimintaky-

kyyn. Tässä yhteydessä keskitymme psyykkiseen toimintakykyyn. (Järvikoski & 

Härkäpää 2004, 94-95.) Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn menetys 

johtaa useilla työkyvyttömyyteen. Kansaneläkelaki (11.5.2007/568) määrittelee 

työkyvyttömän seuraavasti 

 

Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka 

on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään taval-

lista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä 

hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä muut seikat huomioon ottaen 

hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. 

 

Työkyvyttömyyttä on monenasteista, jotkut eivät kykene töihin ollenkaan, joille-

kin sopii pätkä- tai osa-aikatyö. Jos kuntoutujalla on osa työkyvystään tallella, ja 

halu kyvyn käyttämiseen, puhutaan osatyökyvyttömyydestä. Työkyvyttömien 

toimeentulo pyritään turvaamaan työkyvyttömyyseläkkeellä. (Järvikoski & Här-

käpää 2004, 107-110; Vuorela 2008, 32.) On kuitenkin selvää, että erityisesti 
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mielenterveysongelmien aiheuttama työkyvyttömyys aiheuttaa valtiolle paljon 

menoja. Tämän takia työkyvyttömiä pyritään jatkuvasti kuntouttamaan työelä-

mään.   

 

Mielenterveysongelmien aiheuttaman työkyvyttömyyden yleisyyden takia työn-

teko ja mielenterveyskuntoutuminen nähdään toisensa poissulkevina asioina, 

eikä toisiaan tukevina asioina. Yleensä mielenterveyskuntoutumisen tavoitteena 

on paluu työelämään, eikä työntekoa itseään käytetä kuntouttajana. Laukkalan, 

Tuiskun, Fransmanin ja Vorman (2015) mukaan työuralle paluu onkin osa kun-

toutuksen jaottelua. Työhön paluu on tavoite, ei kuntoutumisen keino. Työn on 

kuitenkin todettu olevan tärkeä tekijä elämänlaadun ylläpidon kannalta. Mielen-

terveyskuntoutujilla työnteon on todettu vähentävän psyykkisten sairauksien 

oireita, parantavan itsetuntoa ja yleistä toimintakykyä, sekä tuovan helpotusta 

raha-asioihin. (Tiainen & Vuorela 2004, 10.) Yleisesti uskotaan työnteon olevan 

tärkeä osatekijä hyvinvoinnin ja sosiaalisen integraatio kannalta. Lisäksi työnte-

ko tarjoaa rakennetta päiviin, kohentaa itsetuntoa ja –arvostusta, sekä tarjoaa 

onnistumisen kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia. Myös työelämän kautta 

saadut sosiaaliset suhteet nähdään kuntoutumisen kannalta erityisen tärkeänä. 

(Stakes 1998, 9; Hietala 2001, 20.) Tämän takia työnteko olisi tärkeä pitää osa-

na kuntoutumista, ja keskittyä erityisesti sen positiivisiin vaikutuksiin, eikä vain 

työllistymiseen. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla on kuitenkin otettava huo-

mioon esimerkiksi jaksamiseen liittyvät seikat, joten kaikenlaisilla töillä ei vält-

tämättä ole samanlaisia vaikutuksia. 

 

Tuulio-Henrikssonin (2013, 150) mukaan mielenterveyshäiriöistä kärsivien työs-

kentelymallista kuntoutumismuotona on kertynyt paljon tietoa, mutta malleja ei 

resurssien vähyyden vuoksi ole otettu käyttöön. Lisäksi ammatillinen kuntoutu-

minen on usein psykiatrisessa kuntoutumisessa laiminlyöty alue (Valkonen ym. 

2006, 5). Tästä huolimatta työskentelyä on käytetty apuna mielenterveyskuntou-

tumisessa jo vuosikymmeniä. Kellokosken sairaalassa aloitettiin työhoito mieli-

sairauspotilailla jo 1930-luvulla. Työhoito lähti siitä ajatuksesta, että puutteisiin 

ja heikkouksiin keskittymisen sijaan keskityttiin siihen, mikä potilaassa oli vielä 

tervettä. Työhoidolla haluttiin säilyttää nuo terveet osat ja lisätä aloitekykyä, it-

sehillintää ja keskittymiskykyä. Työt olivat esimerkiksi erinäisiä käsitöitä, sii-

voamista ja maanviljelyä. Myöhemmin työhoitoa alettiin kutsua nimellä työtoi-
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minta. Työtoiminta alkoi palkattomana, mutta vuosien saatossa siirtyi asteittai-

seen tuntipalkkaan. Kellokosken sairaalassa oli 2000-luvun alussa paikka noin 

40-kuntoutujalle, ja keskuksessa tehtiin alihankintatöitä ulkopuolisille työnantajil-

le 2-5 tuntia päivässä. Työtoiminnan esitettiin auttavan itsearvostuksen ja itse-

kunnioituksen luomisessa, luovan päivärytmiä, antavan oppimiskokemuksia ja 

luovan ihmissuhteita. (Mauro 2001, 32-38.) 

 

3.1 Ammatillinen kuntoutus ja sen muodot 

 
Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa mielenterveyskuntoutujan kanssa tehtäviä 

toimia, jonka tarkoitus on auttaa pysymään töissä tai palaamaan töihin. Amma-

tillisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä, edistää työssä jaksamis-

ta, parantaa itsetuntoa työelämässä ja kohentaa kykyä vastata työelämän vaa-

timuksiin. (Tiainen & Vuorela 2004, 22; Kuntoutusportti 2018.) Ammatillisen 

kuntoutuksen tehokkuuteen vaikuttaa kuntoutujan nuorempi ikä, aiempi vakiin-

tunut työura sekä tiivis yhteys työpaikkaan. Jos henkilö on poissa työelämästä 

yli puoli vuotta, työhön palaaminen vaikeutuu huomattavasti. (Laukkala 2015.) 

Ammatillisessa kuntoutumisessa on kuitenkin muistettava, että menetelmät ei-

vät ole suunniteltu ja räätälöity varta vasten mielenterveyskuntoutumiseen. 

Ammatillisen kuntoutumisen kohderyhmänä on kaikki työelämän ulkopuolella 

olevat, esimerkiksi iäkkäät, pitkäaikaistyöttömät ja muut kuntoutujat.  

 

Yleisimpiä ammatillisen kuntoutumisen muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, 

työkokeilu, työhönvalmennus, tuettu työllistyminen ja kuntouttava työtoiminta. 

Tällaisia palveluja tarjoaa ainakin Kansaneläkelaitos, Työeläkevakuutus, työter-

veyshuolto sekä työhallinto. (Laukkala ym. 2015; Tuulio-Henriksson 2013, 146.) 

Esimerkiksi vuonna 2011 Kela järjesti yhteensä 270 kuntoutuskurssia mielen-

terveyskuntoutujille (Vilkkumaa 2012, 43). Kurssit liittyvät esimerkiksi työ- tai 

opiskelupaikan etsimiseen, elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin tai työelä-

mässä jaksamiseen (Kansaneläkelaitos 2018). Työkokeilussa kuntoutuja joutuu 

itse löytämään työkokeilupaikan, ja työssä tehdään töitä normaalin työsuhteen 

mukaisesti, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työkokeilun järjestäjä. Palkkaa 

työkokeilusta ei makseta, vaan kokeilun ajalta maksetaan korotettua työttö-

myystukea. Työhönvalmennuksessa taas kuntoutujalle nimetään henkilökohtai-

nen työvalmentaja, joka auttaa ja tukee työpaikan etsimisessä, hakemusten 
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luomisessa, haastatteluihin valmistautumisessa ja työsuhteen solmimisessa. 

(te-palvelut 2018.) Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille pitkäaikaistyöttö-

mille, jotka eivät työ- tai toimintakykynsä takia voi osallistua ensisijaisiin työllis-

tymispalveluihin. Toiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan asi-

akkaan kanssa.  Toiminnan suunnittelu on yksilöllistä ja perustuu kuntoutujan 

omiin tarpeisiin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on totutella työelämän 

pelisääntöihin ja parantaa omaa elämänhallintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018; te-palvelut 2018.) Näistä neljästä vaihtoehdosta mielenterveyskuntoutujil-

le paras vaihtoehto olisi luultavasti kuntouttava työtoiminta, sillä siinä tunniste-

taan normaalia työtä estävät seikat. Työkokeilu on liian itsenäistä ja omavas-

tuista, eikä siinä mukauduta yksilöllisiin tarpeisiin tai tarjota tukea. Työhönval-

mennus taas keskittyy enimmäkseen työnhaun ongelmiin kuin työssä pärjäämi-

sen ongelmiin. 

 

Tuettu työllistyminen luotiin muiden ammatillisen kuntoutumisen muotojen kritii-

kistä. Aiemmin ammatillisessa kuntoutuksessa painotettiin kuntoutujan koulut-

tamista ja sopeuttamista työelämään ja sen ehtoihin.  Tuetun työllistymisen 

ideana on se, että kaikilla on oikeus ja kyky tehdä työtä vammoista, sairauksista 

tai iästä huolimatta. Tarvitaan vain oikea työpaikka ja tarpeeksi tukea. Tuettu 

työllistyminen on mukautettua vakituista palkkatyötä. Kuntoutujalle etsitään ja 

räätälöidään sopiva työpaikka ja hänelle tarjotaan tukea, ohjausta ja neuvontaa 

niin kauan kun sitä tarvitaan. Tarkoituksena on tuen vähentäminen sitä mukaa, 

kun kuntoutuja alkaa pärjätä työssä yksin. (Saloviita, Lehtinen & Pirttimaa 1997, 

67; Stakes 1998, 40-42; Vuorela 2001, 13; Valkonen ym. 2006, 11.) Vuorelan 

(2001, 13) mukaan tuettua työllistämistä ei kuitenkaan ole paljonkaan käytetty 

mielenterveyskuntoutumisessa, koska hyppy arjen taitojen kohentamisesta tuet-

tuun työllistymiseen on ollut liian suuri. Tuettu työllistyminen on kuitenkin ollut 

toimiva menetelmä esimerkiksi kehitysvammaisten kohdalla.  

 

Lyhyesti useimmat ammatillisen kuntoutumisen muodot tähtäävät itsetunnon 

kohentamiseen, arkirytmin tarjoamiseen ja työelämävalmiuksien parantami-

seen. Tarkoituksena on saada kuntoutuja mahdollisimman pian takaisin työelä-

mään, ensinnäkin yhteiskunnan kustannuksien vähentämiseksi ja toiseksi, kos-

ka työttömyyden pitkittyminen vaikeuttaa työhön paluuta. Kuitenkin harva am-

matillisen kuntoutumisen muoto on suunnattu varta vasten mielenterveyskun-
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toutujille, joten se ei välttämättä vastaa juuri heidän tarpeitaan.  Kuitenkin Tiai-

nen ja Vuorela (2004, 19) mainitsevat, yksi tärkeimmistä työkykyyn vaikuttavista 

asioista on oma käsitys työkyvystä. Työssä pärjäämistä ei ennusta terveyden 

tila, vaan henkilön oma tyytyväisyys, motivaatio ja usko jaksamiseen. Tämän 

ajatuksen mukaan ammatillisen kuntoutuminen on mielenterveyskuntoutumisen 

kannalta erityisen merkityksellistä juuri itsetunnon kohentamisen takia.  

 

3.2 Mielenterveyden stigma työelämässä 

 
Vuoden 2017 mielenterveysbarometri käsittelee mielenterveyskuntoutumiseen 

liittyvää leimaa työelämässä.  Barometrissa on vastaajina työnantajat, työsken-

televät mielenterveyskuntoutujat, mielenterveyden ammattilaiset sekä muut 

työntekijät. Esimerkiksi 87 prosenttia työnantajista, 59 prosenttia työntekijöistä 

ja 64 prosenttia mielenterveyden ammattilaisista on sitä mieltä, että yhden työn-

tekijän mielenterveysongelmat vaikuttavat koko työyhteisöön. Kuitenkin hyvin 

harvalla työpaikalla tehdään toimia mielenterveysongelmien vuoksi. 86 prosent-

tia työnantajista vastaavat, että työpaikalla ei ole tehty toimia mielenterveyson-

gelmien vuoksi, koska sille ei ole ollut tarvetta. Paikat, joissa toimia on oikeasti 

tehty, ovat esimerkiksi joustaneet työajoissa, tukeneet työntekijän jaksamista ja 

muokanneet työn organisointiin ja työtilaan liittyviä järjestelyjä. Kuitenkin työs-

säkäyvien mielenterveyskuntoutujien oman kokemuksen mukaan vain 45 pro-

senttia sanoivat, että työhön tehdyt mukautukset ovat auttaneet jaksamaan 

työssä. Tärkeämpänä koettiin läheisten, työtoverien, esimiesten ja vertaistentu-

ki, sekä terapia tai lääkinnällinen kuntoutus. Tämän perusteella tärkeämpää 

kuntoutumisessa ja työnteossa ei siis välttämättä ole työn luonne, vaan työyh-

teisön tuki. (Vastamäki & Kapanen 2017.) 

 

Vuoden 2017 mielenterveysbarometri sisälsi mielenterveyden stigmaan liittyviä 

kysymyksiä, jotka osoittavat, että mielenterveydenongelmat ovat edelleen jos-

sain määrin vierastettuja. Esimerkiksi 61 prosenttia väestöstä on sitä mieltä, 

että mielenterveyden ongelmat voivat aiheuttaa työpaikan, aseman tai arvos-

tuksen menetyksen. Luultavasti tästä syystä vain 48 prosenttia väestöstä ker-

toisi mielenterveyden ongelmastaan työnantajalle, kuntoutujilla vastaava luku 

on 62 prosenttia. Vastaajista 18 prosenttia kokisi epämukavaksi ja pelottavaksi 

tavata mielenterveyskuntoutujan, ja 19 prosenttia ei haluaisi mielenterveyskun-
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toutujaa naapurikseen. Mielenterveyskuntoutumiseen liittyy siis selvästi edel-

leen negatiivinen stigma, tosin vain 39 prosenttia itse mielenterveyskuntoutujis-

ta uskoo joutuneensa leimatuksi sairauden vuoksi. Ammattilaisten kohdalla sa-

ma luku on 69 prosenttia. Ehkä stigmatisoituminen on siis todellisuudessa har-

vinaisempaa kuin uskotaan. Se viides osa väestöstä, joka pelkää kohdata mie-

lenterveyskuntoutujan saattaa olla se viides, joka ei ole mielenterveyskuntoutu-

jaa ikinä kohdannut, ja asia pelottaa siitä syystä. Mielenterveysbarometrin tut-

kimus pohjautuu kuitenkin tavallisiin työyhteisöihin, joten käsitykset ja ennakko-

luulot saattavat siirtymätyön kohdalla olla erilaiset. Siirtymätyössä työnantajat 

ovat sitoutuneet ottamaan vastaan mielenterveyskuntoutujia, ja kaikki kuntou-

tumisen mukana olevat erityisseikat ovat ennalta tiedossa. (Vastamäki & Kapa-

nen 2017.) 

 

3.3 Siirtymätyötä koskeva aikaisempi tutkimus 

 

Siirtymätyötä ja sen vaikutuksia on aikaisemmin tutkittu niin Suomessa kuin ul-

komaillakin. Esimerkki suomalaisesta tutkimuksesta on Saloviidan ja Pirttimaan 

(2004), Raha-automaattiyhdistykselle toteuttama raportti. Raportissa tutkittiin 

kaikkia vuosina 2002-2003 siirtymätyössä olleita Klubitalojen jäseniä, joita oli 

noin 150. Tutkimuksen mukaan suurempi prosentti kyselyyn vastanneista oli 

siirtymätyön jälkeen opiskelemassa tai muussa työllistävässä toiminnassa ver-

rattuna juuri ennen Klubitalolle tuloa. Siirtymätyöntekijöiden yleisimmät tavoit-

teet olivat oman työkyvyn arviointi, rahan ansaitseminen ja työelämään paluu. 

Vain 39 prosenttia vastanneista koki tavoitteidensa toteutuneen, puolelta tieto 

puuttui kokonaan. Yleisesti tutkimus nimesi siirtymätyön positiiviseksi kokemuk-

seksi, jolla on itsetuntoa kohottavia vaikutuksia. Siirtymätyön myös koettiin tu-

kevan hyvin kuntoutumista niin fyysisesti kuin psyykkisesti, ja siirtymätyö lisäsi 

motivaatiota palata työelämään tai opiskeluun jossain muodossa. Suoraa työllis-

tävää vaikutusta ei kuitenkaan löydetty. (Saloviita & Pirttimaa, 2004, 6-13.) 

Kansainväliset tutkimukset taas ovat työllistymisen osalta ristiriidassa aiemmin 

mainitun tutkimuksen kanssa. Erityisesti Yhdysvalloissa siirtymätyön on todettu 

lisäävän avoimille työmarkkinoille siirtymistä ja kohentavan siirtymätyöntekijöi-

den tulotasoa (Hietala-Paalasmaa, ym., 2009, 10). 
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Saloviita ja Pirttimaa mainitsevat vuonna 2004 (12) toteutetussa tutkimukses-

saan siirtymätyön määrän olevan hitaassa nousussa. Tuoreemmissa julkaisuis-

sa siirtymätyön määrä on kuitenkin pysynyt samana, tai ollut laskussa. Kuiten-

kin siirtymätyöpaikkoja toivottiin ja tarvittiin, mutta niitä oli vaikea löytää. Suu-

rimmaksi haasteeksi siirtymätyössä on osoittautunut yleinen taloudellinen tilan-

ne. Siirtymätyöntekijöiden palkkaaminen ei vain ole tällä hetkellä kannattavaa, 

varsinkin kun työnantaja ei saa siirtymätyöntekijän palkkaamisesta taloudellista 

tukea, ja työntekijä on vain osa-aikainen. Tällöin siirtymätyö kilpailee esimerkiksi 

työkokeilun ja palkkatukea saavien kanssa, ja nämä vaihtoehdot saattavat 

työnantajan näkökulmasta tuntua kannattavammilta. Haasteisiin kuuluu myös 

se, että siirtymätyö ei saa vaatia aiempaa koulutusta tai kokemusta, ja tällaisia 

työpaikkoja voi olla vaikea löytää. Haasteeksi nimettiin myös mielenterveyskun-

toutumiseen liittyvä stigma. (Hänninen 2016c, 150; Hietala-Paalasmaa ym. 

2009, 56.)  

 

Hänninen (2016c, 151-154) kokoaa teoksessaan yhteen siirtymätyöntekijöiden 

omia kokemuksia ja ajatuksia siirtymätyöstä. Kaikissa tapauksissa tuli esiin 

työssä viihtyminen. Vastauksissa korostui se, miten siirtymätyö tarjosi onnistu-

misen ja pärjäämisen kokemuksia. Joillain siirtymätyö jopa motivoi jatkamaan 

opintoja tai siirtymään avoimille työmarkkinoille. Negatiivisina asioina mainittiin 

mahdolliset poissaolot, joita oli joskus vaikea selittää.  Yleisesti siirtymätyön 

tarkoituksena on lisätä jäsenen itsevarmuutta, tarjota onnistumisen kokemuksia 

ja auttaa elämänhallinnassa. Lisäksi siirtymätyö tarjoaa luonnollisesti lisäansioi-

ta, työkokemusta sekä mahdollisuus arvioida omaa jaksamista työssä. Monelle 

siirtymätyö tarjoaa itsevarmuutta omaan pärjäämiseen ja jaksamiseen, kohottaa 

itsetuntoa ja parantaa elämänlaatua. (Saloviita & Pirttimaa 2004, 5.) 

 

Siirtymätyötä käsitellessä on aina muistettava, että toisin kuin toisissa työnte-

koon liittyvissä kuntoutusmenetelmissä, siirtymätyön suorana tavoitteena ei vält-

tämättä ole työllistyminen. Ammatillinen kuntoutuminen selvästi tähtää siihen, 

että kuntoutujat saataisiin palautettua työelämää. Siirtymätyössä työllistyminen 

on toki tavoitteena, mutta ei yhtä vahvasti kuin ammatillisessa kuntoutumisessa.  

Siirtymätyöllä on kuitenkin paljon samankaltaisia piirteitä ammatillisen kuntou-

tumisen kanssa, joten niiden rinnastaminen on silti mielekästä. Oikeastaan koko 

klubitalotoiminta on hyvin samankaltaista esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan 
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kanssa. Molemmat ovat toimintaa, johon ei kuulu työsuhdetta, ja toiminnassa 

korostuu elämänhallinnan parantaminen ja päivärytmin tarjoaminen. Kuntoutta-

vaan työtoimintaan kuuluu kuitenkin velvoite osallistumisesta, mikä on Klubitalo-

jen sääntöjen vastaista. Päivittäiseen klubitalotoimintaan osallistuminen tarjoaa 

päivärytmiä, uuden oppimista ja yhteisiin töihin osallistumista. Jo itse klubitalo-

toiminta on siis jossain määrin samankaltaista joihinkin ammatillisiin kuntoutu-

misen muotoihin verrattuna, ainoa ero on virallisen työsuhteen ja velvoitteiden 

puuttuminen.  

 

3.4 Muita aiheeseen liittyviä tärkeitä käsitteitä 

 
Työllistymiseen liittyvien käsitteiden lisäksi aiheen kannalta olennaisia käsitteitä 

on esimerkiksi motivaation ja itsetunnon ja -varmuuden käsitteet. Käsitteet tule-

vat esiin niin teoriapohjassa kuin tuloksissakin, joten käsittelen niitä seuraavak-

si.  

 

Motiivilla tarkoitetaan toiminnan psyykkisiä syitä. Monien motiivien kokonaisuus 

muodostaa motivaation. Motiivit voivat olla tiedostettuja ja tiedostamattomia. 

Motivaatio vaikuttaa siihen, miten innokkaasti ja paneutuneesti ihminen lähtee 

johonkin toimintaan. Motiivit voidaan jaotella biologisiin tarpeisiin, sosiaalisiin 

motiiveihin ja psyykkisiin motivaatioihin. (Laine & Vilkko-Riihelä 2006, 66-68; 

Lahti 2014, 6.) Toinen motivaatiota koskeva jaottelu on jaottelu ulkoiseen ja si-

säiseen motivaatioon. Ulkoisissa motiiveissa tekeminen on välineenä ulkoisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Ulkoinen motivaatio on luonteeltaan reaktiivista, se 

tapahtuu vastauksena johonkin itsestä riippumattomaan tekijään. Ulkoinen mo-

tivaatio on myös kuluttavaa, koska ihminen saattaa joutua pakottamaan itseään 

tekemään jotain, mitä ei tekisi ilman ulkoista palkkiota. Sisäinen motivaatio on 

itseä innostavat ja kiinnostavat asiat, ja toimintaa tehdään ilman odotusta ulkoi-

sesta palkkiosta. Halu tehdä jotain lähtee itsestä, jolloin toiminta ei ole kulutta-

vaa, vaan energisoivaa. (Martela & Jarenko 2014, 14; Lahti 2014, 9.) 

 

Ammatillisen kuntoutumisen ja siirtymätyön yhdeksi tärkeimmäksi hyödyksi on 

mainittu itsetunnon ja -varmuuden parantuminen. Itsetunnolla tarkoitetaan sitä, 

millaisia ominaisuuksia ihminen itseensä liittää. Jos ominaisuudet ovat enim-

mäkseen positiivisia, itsetunto on hyvä. Jos taas itseen liitetään paljon negatiivi-
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sia ominaisuuksia, johtaa se huonoon itsetuntoon. Hyvä itsetunto on realisti-

suutta, siihen kuuluu myös omien heikkouksien tunnistaminen ja myöntäminen. 

Hyvä itsetunto näkyy siinä, että ihminen näkee elämänsä ainutlaatuisena ja ko-

kee itsensä arvokkaana. Itsevarmuus taas tarkoittaa sitä, miten paljon ihminen 

kokee voivansa vaikuttaa elämäänsä omilla valinnoillaan ja miten varma hän on 

kyvyistään hallita vastaan tulevia asioita. Hyvän itseluottamuksen ansiosta ih-

minen osaa ottaa vastaan haasteita ja asettaa korkeita tavoitteita. (Keltikangas-

Järvinen 2017.) Itseluottamus on hyvin tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin kannal-

ta, siksi sen parantaminen ja ylläpitäminen on mielenterveyskuntoutujilla erityi-

sen tärkeää. 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
Opinnäytetyö jakautuu kahteen teemaan: siirtymätyön nykytilanne Klubitaloilla 

sekä siirtymätyön merkitys ja vaikuttavuus jäsenille. Ensimmäisen teeman tar-

koituksena on kartoittaa Suomen Klubitalojen siirtymätyöohjelmia, tarkastella 

siirtymätyön merkittävyyttä osana Klubitalojen toimintaa sekä pohtia siirtymä-

työn mahdollisia haasteita.  Jäseniltä halusin selvittää yleisimpiä syitä siirtymä-

työhön lähtemiseen, siirtymätyöjaksolle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumi-

nen, sekä mahdolliset siirtymätyön vaikutukset ja niiden pysyvyys. Tärkeimmät 

tutkimuskysymykset ovat seuraavat 

1. Mikä on siirtymätyön nykytilanne Suomen Klubitaloissa? 

2. Minkälaisia vaikutuksia siirtymätyöllä on? 

Lisäkysymyksinä ovat 

1. Minkälaisia haasteita siirtymätyöhön liittyy Klubitalojen näkökulmasta? 

2. Minkä takia jäsenet haluavat lähteä siirtymätöihin ja minkälaisia tavoittei-

ta asetetaan? 

3. Onko siirtymätyöllä työllistävää vaikutusta? 

4. Liittyykö siirtymätyöhön stigmaa tai ennakkoluuloja? 

 

4.1 Tutkimusmenetelmien valinta 

 
Yksi tutkimusten peruserotteluista on erottelu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen 

tutkimukseen. Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella tarkoitetaan tutki-
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musta, jonka aineisto pyritään saamaan numeeriseen muotoon. Määrällisessä 

tutkimuksessa on yleensä suuret otoskoot, ja tavoitteena on tulosten tilastointi. 

Määrällisessä tutkimuksessa vastataan lukumääriin tai riippuvuuksiin liittyviin 

kysymyksiin, ja tulokset ovat luonteeltaan selittäviä. Kvalitatiivinen eli laadulli-

nen tutkimus taas on tiivistettynä ne tutkimukset, jotka eivät ole kvantitatiivisia. 

Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voi pistää numeeriseen muotoon. Laadulli-

sessa tutkimuksessa otoskoot ovat pienempiä, ja tavoitteena on enemmän tu-

losten analysointi ja ymmärtäminen. Tarkoituksena on tutkimuskohteen koko-

naisvaltainen ymmärtäminen. Käytännössä määrällisten tutkimusten aineiston-

keruu tapahtuu yleensä kyselyillä ja lomakkeilla, kun taas laadullisessa tutki-

muksessa käytetään enemmän haastatteluja ja muita vapaamman vastaamisen 

muotoja. Laadullisia tutkimuksia käytetään yleisimmin ihmistieteissä, määrällisiä 

tutkimuksia käytetään luonnontieteissä. (Tuomi 2007, 95-98; Hirsjärvi 2014, 

161.) 

 

Aineistonkeruun perusteella tutkimukset voidaan jakaa myös poikittais- ja pitkit-

täistutkimuksiin. Poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään yhtenä ajankohtana. 

Tarkoituksena on tutkia tilannetta aineistonkeruun hetkenä. Poikittaistutkimuk-

set ovat useimmiten kuvailevia. Pitkittäistutkimuksessa taas samoilta henkilöiltä 

kerätään aineistoa kahdesti tai useammin eri ajankohtina. Tutkimus voi suun-

tautua tulevaisuuteen, jolloin puhutaan prospektiivisesta tutkimuksesta tai men-

neisyyteen, jolloin puhutaan retrospektiivisestä tutkimuksesta. Suuntautumisen 

mukaan aineisto kerätään nyt ja sen lisäksi vastaajat joko vastaavat uudestaan 

tulevaisuudessa, tai tarkastelevat millainen tilanne oli tiettynä menneisyyden 

ajankohtana. Tarkoituksena on havainnoida ajan kanssa tapahtuvia muutoksia 

tai vaikutuksia. (Tuomi 2007, 124-125.) 

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimus suoritetaan pääosin laadullisena poikittaistutki-

muksena. Jäsenten osuus on täysin laadullinen. Otoskoko on melko pieni ja 

vastaukset ovat kirjallisessa, eivätkä numeerisessa muodossa. Jäsenten aineis-

ton käsittelykin on enemmän pohtiva ja analysoiva. Klubitalojen osuus taas on 

jossain määrin määrällinen, sillä osa tuloksista on numeerisia ja ne on tarkoitet-
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tu taulukoitavaksi. Kuitenkin Klubitalojenkin osuudessa otoskoko on pieni ja osa 

tuloksista on käsiteltävissä laadullisesti. Poikittaistutkimus taas valikoitui yksin-

kertaisesti ajan ja resurssien takia. Aineistonkeruu useampana ajankohtana ei 

ollut palautusaikataulujen takia mahdollista. Vaikka jäseniä pyydettiin pohtimaan 

ja tarkastelemaan tilannetta ennen siirtymätyön alkua ja vertaamaan sitä nykyi-

seen, ei tutkimus kuitenkaan aivan vastannut retrospektistä seurantatutkimusta, 

sillä tutkimusajankohdat ja otos olisi pitänyt olla tarkemmin määritelty.  

 

Jäsenten aineisto oli aluksi tarkoitus kerätä vain haastatteluina, mutta yleistettä-

vyyden ja suuremman aineiston vuoksi loin haastattelun lisäksi verkkokyselyn 

muille Klubitaloille. Saamalla vastauksia muista Klubitaloista, myös tulokset oli-

sivat paremmin sovellettavissa Suvimäen Klubitalon ulkopuolelle. Lopulta ai-

neistonkeruu tapahtui siis sekä kasvotusten suoritetuilla haastatteluilla että ky-

selyillä, jotka lähetettiin klubitaloverkoston kautta kaikille Klubitaloille. Kyselyitä 

oli kaksi, joista toinen oli suunnattu Klubitaloille ja toinen muiden Klubitalojen 

jäsenille. Haastattelut suoritettiin Suvimäen Klubitalon siirtymätyössä olleille 

jäsenille. Kysely ja haastattelu eivät eronneet sisällöiltään, vaan molemmissa 

kysyttiin samoista teemoista. Klubitaloille suunnattu kysely oli ainoa Klubitaloille 

tarkoitettu aineistonkeruumenetelmä. Tilaajan toiveesta kyselyt lähetettiin Klubi-

talona klubitaloverkostolle, enkä lähestynyt Klubitaloja yksilönä. Kyselyt lähetet-

tiin tammikuun lopulla, ja vastausaikaa oli helmikuun loppuun asti. Jäsenten 

kysely suljettiin 01.03.2018. Klubitalojen kyselyn vastausaikaa pidennettiin hie-

man, jotta saisin enemmän vastauksia. Klubitalojen kysely suljettiin noin viikko 

myöhemmin. 

 

Klubitaloille suunnatussa kyselyssä kysyttiin siirtymätyöpaikkojen määrää vuo-

den 2018 alussa, siirtymätyöjaksojen määrää vuoden 2017 aikana, sekä pyy-

dettiin erittelemään tämänhetkiset siirtymätyöpaikat. Tilaajan toiveesta kyselys-

sä pyydettiin erittelemään siirtymätyöpaikka, viikkotunnit, tuntipalkka, työtehtä-

vät, ja kuinka kauan siirtymätyöpaikka on ollut. Kyselyssä kysyttiin myös, onko 

siirtymätyöpaikkojen määrä vähentynyt tai lisääntynyt viimeisen 5 vuoden aika-

na, ja onko jäsenten kiinnostus siirtymätyöpaikkoja kohtaa vähentynyt tai lisään-

tynyt viimeisen 5 vuoden aikana. Lisäksi Klubitaloja pyydettiin arvioimaan siir-

tymätyön merkitystä osana Klubitalotoimintaa, sekä kertomaan sen mahdollisis-
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ta haasteista. Ne Klubitalot, joilla ei ollut siirtymätyöohjelmaa, pyydettiin eritte-

lemään syitä. (Liite 2.) 

 

Jäsenten haastattelu ja kysely käsitteli jäsenten kokemuksia ja ajatuksia siirty-

mätyöstä. Jäseniltä kysyttiin syitä lähteä siirtymätöihin, millaisia tavoitteita siir-

tymätyölle asetettiin ja miten tavoitteet toteutuivat. Jäseniltä kysyttiin myös siir-

tymätyön positiivisia ja negatiivisia puolia. Avainkysymykset olivat kuitenkin ky-

symykset siirtymätyön mahdollisista vaikutuksista, sekä siirtymätyön vaikutus 

työllistymiseen. (Liite 1 & Liite 3.) Vuoden 2017 mielenterveysbarometrin (Vas-

tamäki & Kapanen 2017) takia lisäsin kysymyksen mahdollisista stigmoista tai 

ennakkoluuloista, joita jäsenet saattoivat kokea. Koska kysely ja haastattelu 

sisälsivät samat kysymykset, ja vastausmuodosta riippumatta vastaukset olivat 

samanlinjaisia, kaikki tulokset käsitellään kokonaisuutena. En kokenut olennai-

seksi eritellä kyselyn ja haastattelun vastauksia kysymysten ja vastausten sa-

mankaltaisuuden takia. 

 

4.3 Kohderyhmä ja taustojen käsittely 

 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat siirtymätyössä olleet Klubitalojen jäsenet. 

Ainoa kriteeri osallistumiseen oli, että jäsen oli jossain vaiheessa ollut pääasial-

lisesti siirtymätyössä, eli satunnaisia tuurauksia ei laskettu. Nettikyselyssä siir-

tymätyöjakson ajankohdalle ei asetettu takarajaa, eli vastanneiden ei ollut tar-

vinnut olla siirtymätyössä tietyn ajankohdan jälkeen. Kasvotusten tehtyjen hen-

kilöhaastattelujen haastateltavat taas olivat olleet siirtymätyössä lähivuosina. 

Sain Klubitalolta listan viimeisimmistä siirtymätyössä olleista jäsenistä, ja otin 

heihin yhteyttä ja pyysin heitä haastatteluun. Kaikki haastatteluun sekä netti-

kyselyyn vastanneet niin jäsenet kuin Klubitalotkin valikoituivat puhtaasti va-

paaehtoisuuden kautta. Klubitalojen osuudessa luonnollisesti kohderyhmänä 

ovat kaikki Suomen Klubitalot, ja tavoitteena oli saada vastaus heiltä kaikilta.  

 

Jäsenten mielenterveysdiagnooseja ei käsitelty Klubitalojen Diagnoosivapaa 

alue -kampanjan hengessä ja koska sitä ei pidetty tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisena. Tarkoituksena oli tarkastella siirtymätyön roolia mielenterveyskun-

toutumisessa yleisesti, eikä keskittyä tiettyjen mielenterveysongelmien erityis-

piirteisiin. Kaikki vastanneet kuitenkin luonnollisesti täyttävät Klubitalon jäse-
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nyyden kriteerin, eli he ovat jossain vaiheessa elämää olleet mielenterveyssyis-

tä hoitosuhteessa tai hakeneet apua mielenterveysongelmiin. Lisäksi kaikki vas-

tanneet olivat ennen siirtymätyöjaksoa työelämän ulkopuolella, suurin osa heis-

tä oli joko työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai vanhuuseläkkeellä.  

 

 

5 TULOKSET 

 

5.1 Siirtymätyön nykytilanne Klubitaloissa 

 
Klubitalojen kyselyyn vastasi yhteensä 12 Klubitaloa, eli lähes puolet Suomen 

Klubitaloista. Vastanneista Klubitaloista yhdeksällä oli aktiivinen siirtymätyöoh-

jelma, yhdellä niistä ei kuitenkaan ollut enää siirtymätyöpaikkaa vuoden 2018 

alussa.  Keskimäärin näillä Klubitaloilla oli vuoden 2018 alussa 3,75 siirtymä-

työpaikkaa, mutta vaihteluväli oli 1-10. Kahdella vastaajista ei ollut siirtymä-

työohjelmaa. Porin Klubitalolla on siirtymätyöohjelma, mutta siirtymätyöpaikkoja 

ei ole onnistuttu saamaan.  Siirtymätyöohjelman puuttumisen syiksi annettiin 

henkilöstöresurssien vähyys, ja se, ettei siirtymätyöpaikkoja ole onnistuttu saa-

maan. Ne Klubitalot, joilla ei ollut siirtymätyöpaikkoja, mainitsivat kuitenkin vaih-

toehtoisia vastaavia työllistymisohjelmia, joita Klubitaloilla toteutettiin. Esimer-

kiksi Porin Klubitalolla on keskitytty työharjoittelupaikkoihin ja Klubitalo Roihu-

lassa on käytössä nuorten ystävien oma harjoittelusopimus Klubitalon ulkopuo-

lisiin työpaikkoihin.  

 

Vuoden 2017 aikana vastanneilla Klubitaloilla suoritettiin keskimäärin 9,9 siirty-

mätyöjaksoa, mutta vaihteluväli oli 1-23. Hajonta Klubitalojen välillä oli siis suur-

ta. Keskimäärin Klubitaloilla suoritettiin 2,7 siirtymätyöjaksoa siirtymätyöpaikkaa 

kohti vuoden 2017 aikana. On kuitenkin huomattava, että Klubitalot vaihtelevat 

paljon suuruudeltaan, joten Klubitalojen keskinäinen vertailu pelkkien siirtymä-

työpaikkojen määrän kannalta ei ole kovin mielekästä. Siirtymätyöpaikkojen 

määrän tavoite määrittyy Klubitalojen päivittäisen kävijämäärän mukaan, joten 

joillekin Klubitaloille kolme paikka on tarpeeksi, toisille taas seitsemän on liian 

vähän. 
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Kaikki vastanneet Klubitalot kokivat siirtymätyön joko melko tärkeäksi tai erittäin 

tärkeäksi. Myös jäsenten kiinnostus siirtymätyötä kohtaan viimeisen viiden vuo-

den aikana oli joko lisääntynyt tai pysynyt samana. Klubitalot jakautuivat lähes 

tasan sen mukaan, oliko siirtymätyö lisääntynyt tai vähentynyt viimeisen viiden 

vuoden aikana. On kuitenkin huomattava, että ne Klubitalot jotka ilmaisivat siir-

tymätyön lisääntyneen, olivat saaneet kaikki tämänhetkiset siirtymätyöpaikkan-

sa viimeisen viiden vuoden aikana. Nämä Klubitalot ovat saattaneet siis aloittaa 

siirtymätyöohjelmansa viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin siirtymätyö olisi 

luonnollisesti lisääntynyt. Ne Klubitalot, joissa siirtymätyötoimintaa on ollut pi-

dempään, kokivat siirtymätyön määrän vähentyneen. 

 

Yleisimmät siirtymätyönantajat olivat kunnat, seurakunnat ja kolmannen sekto-

rin toimijat. Yksityisiä yrityksiä ei ollut työnantajina ollenkaan vastanneilla Klubi-

taloilla. Viikkotunnit vaihtelivat 4-15 tunnin välillä. Tämä on alhaisempi kuin siir-

tymätyön määrittelyssä käytetty 15–20 tunnin arvio. Muutamalla Klubitalolla oli 

myös kausiluonteisia siirtymätyöpaikkoja, eli siirtymätyötä oli tarjolla vain tietty-

nä vuodenaikana. Tuntipalkka oli 9-11 euron välillä, eli vaihtelevuus oli hyvin 

pientä. Työtehtävät olivat yleisimmin siivoamista, keittiöavustamista, toimisto-

tehtäviä ja muunlaisia avustustöitä  
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Taulukko 1: Klubitalojen siirtymätyötilanne vuoden 2018 alussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubitalo Siirtymätyö-
paikkojen 
määrä vuo-
den 2018 
alussa 

Siirtymä-
työ-
jaksot 
vuonna 
2017 

Siirtymätyö-
jaksojen 
määrä viim. 
5 vuoden 
aikana 

Jäsenten 
kiinnos-
tus viim. 
5 vuoden 
aikana 

Siirtymä-
työn merki-
tys 

Helsin-
gin Klu-
bitalo 

8 + 2 kesä-
paikkaa 

22 Vähentynyt Lisäänty-
nyt 

Erittäin 
 tärkeä 

Imatran 
Klubitalo 

2 (yksi paikka 
jonka jakaa 
kaksi jäsentä) 

4 Vähentynyt Lisäänty-
nyt 

Erittäin  
tärkeä 

Itä-
Helsin-
gin Klu-
bitalo 

5 12 Lisääntynyt Pysynyt 
samana 

Melko  
tärkeä 

Karvetin 
Klubitalo 

0 1 Vähentynyt Pysynyt 
samana 

Melko  
tärkeä 

Keski-
Uuden-
maan 
Klubitalo 

2 4 Vähentynyt Pysynyt 
samana 

Erittäin  
tärkeä 

Linna-
klubi 

0     

Porin 
Klubitalo 

0     

Porvoon 
Klubitalo 

7 23 Lisääntynyt Lisäänty-
nyt 

Erittäin tär-
keä 

Klubitalo 
Roihula 

1 0 Lisääntynyt Pysynyt 
samana 

Melko tär-
keä 

Suvimä-
en Klubi-
talo 

3 12 Vähentynyt Pysynyt 
samana 

Erittäin tär-
keä 

Tikkuri-
lan Klu-
bitalo 

1 1 Lisääntynyt Lisäänty-
nyt 

Erittäin tär-
keä 

Klubitalo 
Tönäri 

0     
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Taulukko 2: Esimerkkejä Klubitalojen siirtymätyöpaikoista 

Klubitalo Työnantajat Viikko-
tunnit 

Palkka 
€/h 

Mistä 
asti ollut 

Työtehtävät 

Helsingin 
Klubitalo 

Helsingin Seurakun-
tayhtymä 
Orton invalidisäätiö 
Diakin kirjasto 
SOSTE 
Niemikotisäätiön tu-
kiasunnot 

4-
15  

n.
10 

Siirtymä-
työ-
ohjelma  
aloitettu 
1998 

Toimistotyöt, 
kirjastotyöt, 
siivous, tis-
kaus, keittiö-
apulainen, 
tukun purku 

Imatran Klu-
bitalo 

Eksote vanhustenpal-
velukeskus 

21h (2 
jäsentä 
jakaa) 

11 8/2017 Keittiöapulai-
sen tehtävät 

Itä-Helsingin 
Klubitalo 

Suomen Mielenterve-
ysseura 
 
Lilinkotisäätiö/Koskikoti 
 
Vartikokylän ja  
Mikaelin kirkot 
 
 
Seurakuntayhty-
mä/Mustasaari 
 

12 
 
8 
 
15 
 
 
 
15 

11 
 
10 
 
11 
 
 
 
11 

2015 
 
2013 
 
2015 
 
 
 
2015 

Toimistoas-
sistentti 
 
Siivoustyö 
 
Koululaisten 
iltapäiväker-
hot, keittiö-
apulainen 
 
Ranta- ja pi-
ha-alueiden 
haravointi 

Porvoon Klu-
bitalo 

Itä-Uudenmaan sosi-
aalipsykiatrinen yhdis-
tys, Tellervokoti 
 
Porvoon suomalainen 
seurakunta, Puuropo-
rinat 
 
Porvoon kaupunki 
Tarmolan puupaja & 
Ohjaamo. 
 
Porvoon kaupunki. 
Juttukahvila Vänskä.   
 
Porvoon kaupunki, 
Työvoiman palvelu-
keskus 
 
Porvoon kaupunki. 
Taitopaja  

4,5h 
 
 
 
5 
 
 
 
9 
 
 
 
2pv/kk 
3h 
 
 
10 
 
 
5 
 

9,85 
 
 
 
9,85 
 
 
 
9,85 
 
 
 
9,85 
 
 
 
9,85 
 
 
9,85 
 

 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 

Siistijä 
 
 
 
Keittiötyönte-
kijä  
 
 
Siistijä 
 
 
 
Keittiöapulai-
nen 
 
 
 
Siistijä 
 
Siistijä 
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5.1.1 Siirtymätyön haasteet 

 
Siirtymätyön haasteiksi mainittiin muun muassa Klubitalojen henkilöstön vä-

hyys, vaikeus saada työpaikkoja sekä siirtymätyön tuntemattomuus. Monet Klu-

bitalot kokivat, että ohjaajaresurssit olivat liian vähäiset siirtymätyöhön, ja jotkut 

Klubitalot eivät tästä syystä voi ottaa lisää siirtymätyöpaikkoja. Erityisesti on-

gelmia tuotti siirtymätyön lupaama paikkaus sairauslomapäivinä, koska paikka-

uksen hoitaa yleensä ohjaaja. Jos yksikin ohjaaja lähtee siirtymätyöhön paik-

kamaan, se voi aiheuttaa haasteita Klubitalon tavallisen arjen pyörittämisessä. 

Siirtymätyöohjelman pyörittämisen koettiin myös yleisesti vievän paljon henkilö-

kuntaresursseja, minkä takia muiden työllistymismuotojen tukemiseen ei riitä 

aikaa. Joillain Klubitaloilla oli vaikea löytää siirtymätyöntekijöitä, koska Klubita-

lon jäsenistö oli suurimmaksi osaksi jo iän puolesta eläkkeellä, eikä työnteolle 

ollut tarvetta. 

 

Siirtymätyön koettiin myös joutuvan kilpailemaan muiden ammatillisen kuntou-

tumisen muotojen tai helpompien työväylien kanssa. Harjoittelijat ja työkokeilijat 

ovat työnantajan näkökulmasta kannattavampia valintoja, koska heille ei tarvitse 

maksaa palkkaa. Myös työpaikkojen määrän yleisesti oli koettu vähentyneen 

YT-neuvotteluiden ja taloudellisen tilanteen takia. Vaikeuksia tuottavat myös 

työhakemusten muodot. Monessa yrityksessä on nykyään vain sähköinen haku, 

ja esimerkiksi valmiit täytettävät lomakkeet eivät siirtymätyöhakuun sovi. Siirty-
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tunnit 
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työ 4kk) 
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Klubitalo 
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Paikallinen järjestötoi-
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Jyväskylän Kaupun-
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15 
 
 
 
15 
 
 
8 

10 
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Keittiöapulai-
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Seurakuntayhtymä 20h/vko 10,65 9/2017 Aulavahti-
mestari 
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mätyönhaussa olisi tärkeää päästä puhumaan työnantajalle kasvotusten, mutta 

se on ollut vaikeaa. Siirtymätyö ei ole kovin tunnettu termi, joten keskustelu 

työnantajien kanssa koettiin välillä vaikeaksi ja hankalaksi. Työnantajien koettiin 

olevan myös varovaisia osatyökykyisten tai eläkkeellä olevien palkkaamisen 

suhteen.  Uusien paikkojen löytymisen vaikeudet johtavat siihen, että Klubitaloil-

la on tarjolla aina sama siirtymätyöpaikat, mikä koettiin huonona asiana.  

 

5.2 Siirtymätyö jäsenten näkökulmasta 

 
Kyselyyn tai haastatteluun vastasi yhteensä 31 jäsentä kahdeksasta eri Klubita-

losta. Kasvotusten haastateltiin viittä jäsentä Suvimäen Klubitalolta, loput 26 

vastausta tulivat verkkokyselyn kautta. Vastanneista 19 oli miehiä ja 12 naisia. 

Vaikka miehiä oli kokonaisuudessaan enemmän, haastateltavista 4 oli naisia ja 

yksi mies. Vastaajien keski-ikä oli 44,7 vuotta, ja ikähajonta 25-66 vuotta. Vas-

tanneista vain yksi oli alle 30-vuotias, suurin osa heistä oli 40-50-vuotiaita. 

Nuorten vähyys vastanneista voi selittyä ainakin sillä, että nuoria on siirtymä-

työssä vähän. Ainakin Suvimäen Klubitalon toiminnanjohtaja Ulla Lehtisen mu-

kaan siirtymätyötä markkinoidaan nuorille liian vähän. Muissa Klubitaloissa voi 

mahdollisesti olla samankaltainen tilanne.  Toisaalta ikäjakauma voi myös kuva-

ta sitä, minkä ikäiset yleensä käyvät Klubitaloilla tai ovat suostuvaisia osallistu-

maan tällaiseen kyselyyn. Oletan, että suurin osa vastanneista vastasi kyselyyn 

Klubitaloilla, koska en erityisesti pyytänyt Klubitaloja välittämään kyselyn linkkiä 

siirtymätyössä olleille jäsenille. Samalla luku voi olla myös kuvaus Klubitalon 

yleisestä keski-iästä. Vastaajista noin puolet oli ollut vain yhdessä siirtymätyö-

paikassa, loput olivat olleet siirtymätyössä kaksi tai kolme kertaa.  

 

5.2.1 Siirtymätyön motivaatio ja tavoitteiden asettaminen 

 
Yleisin syy siirtymätyöhön lähtemiseen oli vastausten perusteella ehdottomasti 

raha. Koska suurin osa vastaajista elää tukien varassa, siirtymätyö toi tervetul-

lutta rahallista helpotusta elämään.  Toiseksi yleisin syy lähteä siirtymätyöhön 

oli itsensä haastaminen ja oman jaksamisen kokeilu. Moni vastaaja oli ollut pit-

kään poissa työelämästä, joten omaa jaksamista työelämässä voi olla vaikea 

arvioida ilman kokeilua.  Muita motivoivia tekijöitä oli työkokemuksen kartutta-

minen, päivittäisen toiminnan saaminen sekä työmaailman sosiaalisuus ja yh-
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teisöön kuuluminen. Siirtymätyöhön haluttiin lähteä myös siksi, että sen koettiin 

tarjoavan merkitystä elämälle. Monelle siirtymätyö oli merkki edistymisestä ja 

eteenpäin kulkemisesta vanhojen rutiinien sijaan.  

 

Jäsenet asettivat siirtymätyöjaksoilleen monenlaisia tavoitteita, jotkut tarkkoja ja 

jotkut yleisempiä. Asetetut tavoitteet peilasivat selvästi syitä, miksi siirtymätyö-

hön lähdettiin. Koska yleisin syy lähteä siirtymätyöhön oli jaksamisen kokeilu, 

tavoitteet liittyivät yleisimmin jaksamiseen. Yleisin yksittäinen tavoite oli jaksaa 

koko siirtymätyöjakso loppuun asti. Toinen hyvin yleinen tavoite oli työtehtävis-

sä pärjääminen ja työn tekeminen mahdollisimman hyvin. Siirtymätyöjaksosta 

haettiin myös päivärytmiä, sillä tavoitteissa mainittiin useasti säännöllisen päivä-

rytmin saavuttaminen, sekä työpaikalle meneminen ajoissa. Myös itsetunnon 

kohottaminen, epämukavuusalueelle meneminen ja voimavarojen kehittäminen 

mainittiin vastauksissa. Yhdellä vastaajista oli tavoitteena työssä saavutetun 

jaksamisen ulottuminen kotiinkin säännöllisen liikunnan ja terveellisen syömisen 

muodossa. Muutama muu taas tavoitteli kunnon kohentumista. Tavoitteet siis 

koskivat pääasiallisesti itse siirtymätyöjaksoa, mutta jossain määrin siirtymä-

työstä etsittiin myös yleisesti elämään positiivisia muutoksia.  Suurin osa vas-

taajista kokivat tavoitteiden toteutuneen hyvin,  ainakaan kukaan ei sanonut, 

että tavoitteet eivät olisi toteutuneet. Yleisesti siirtymätyö koettiin hyvin palkitse-

vana kokemuksena. 

 

Joillekin siirtymätyöllä ei kuitenkaan ollut mitään erityistä merkitystä. Muutama 

vastaaja sanoi lähteneensä siirtymätöihin koska sai siihen mahdollisuuden, tai 

siirtymätyö osui sopivaan kohtaan elämässä. Varsinkin jos vastaajat kävivät jo 

säännöllisesti Klubitalolla, siirtymätyö nähtiin vain toisena paikkana, jonne men-

nä. Vaikka nämäkin henkilöt kokivat siirtymätyön positiivisena ja mielekkäänä 

kokemuksena, he eivät pitäneet sitä mitenkään erityisenä tai elämää mullista-

vana. Tällaisia henkilöitä oli vastaajista kuitenkin vain muutama. Suurin osa koki 

siirtymätyön mahdollisuutena kehittyä ja kokeilla. 

 

5.2.2 Siirtymätyö työllistymisen edistäjänä 

 
Siirtymätyön vaikutus työllistymiseen tai kouluttautumiseen olivat melko vaihte-

levia. Yksi vastaajista siirtyi siirtymätyön jälkeen tuettuun työhön, toinen pääsi 
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siirtymätyöpaikalle palkkatukityöhön, kolmas vastaaja sai siirtymätyön jälkeen 

työpaikan, mutta joutui perumaan sen. Muutama vastaaja sanoi etsineensä siir-

tymätyöpaikan jälkeen töitä, mutta he eivät onnistuneet löytämään työpaikkaa. 

Vaikka itse työpaikkoja ei monelle löytynyt, vastaajat olivat siirtymätyöjaksojen 

jälkeen esimerkiksi alkaneet jakamaan mainoksia tai osallistumaan työvoimapo-

liittiseen koulutukseen. Kaksi vastaajista siirtyi siirtymätyöjakson jälkeen opiske-

lemaan, mutta siirtymätyöllä ei heidän mukaansa ollut vaikutusta koulupaikan 

saamisessa. Siirtymätyö kuitenkin nähtiin positiivisena kokemuksena ja mahdol-

lisena auttajana työpaikkojen saannissa tulevaisuudessa. Vain neljä vastaajaa 

sanoi, että siirtymätyö ei auttanut työllistymisessä tai kouluun siirtymisessä, eikä 

antanut motivaatiota siihen. Ne jotka eivät suoraan siirtyneet kouluun tai työhön 

sanoivat siirtymätyön tarjonneen motivaatiota siihen. Muutama sanoi, että ei 

tällä hetkellä aktiivisesti hae töitä, mutta aikovat tulevaisuudessa ja ovat avoimia 

työmahdollisuuksille. Erityisesti mainittiin motivaation tulleen siitä, että siirtymä-

työ vahvisti kokemuksen työssä jaksamisesta. Yhden haastateltavan mukaan 

siirtymätyö vahvisti sen, että on töitä, jota voi oikeasti tehdä 8 tuntia ja jaksaa 

koko päivä.  Tässä yhteydessä on hyvä huomauttaa, että osa vastaajista oli jo 

iän takia eläkkeellä, joten työllistyminen ei ollut heidän kohdallaan olennainen 

tavoite. Muutama vastaaja mainitsikin, ettei siirtymätyö vaikuttanut työllistymi-

seen eläkkeen takia. Ottaen huomioon, että vanhin vastaaja oli 66-vuotias, 

avoimet työmarkkinat eivät välttämättä ole kaikille tarpeellisia tai realistisia. 

Yleisesti siirtymätyö kuitenkin tarjosi vähintään motivaatiota työhön tai kouluun 

iästä huolimatta.  

 

5.2.3 Siirtymätyön vaikutukset  

 
Yleisimmät siirtymätyön vaikutukset olivat taloudellisen tilanteen paraneminen 

ja päivärytmin saaminen. Vastaajat kokivat mieluiseksi sen, että oli paikka jonne 

halusi, mutta jonne oli myös pakko mennä. Tämä tarjosi elämään ryhdin, koska 

sängystä oli noustava, vaikka ei välttämättä haluaisikaan. Yksi vastaajista puhui 

siitä, miten mielenterveyssyistä tuntui melkein mahdottomalta nousta sängystä, 

mutta siirtymätyö pakotti siihen. Pakottaminen ei kuitenkaan tuntunut ikävältä 

vaan positiiviselta asialta. Päivärytmin pysyvyys siirtymätyön jälkeen kuitenkin 

vaihteli. Monelle päivärytmi jatkui vain siirtymätyöjakson ajan, ja sen jälkeen 

palattiin vanhoihin tapoihin. Yhdellä vastaajalla kuitenkin siirtymätyöstä saatu 
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päivärytmi jatkui vielä kahden vuoden jälkeen. Toisilla taas siirtymätyöjakso mo-

tivoi käymään Klubitalolla useammin rytmin ylläpitämiseksi. Myös raha-asioiden 

helpottuminen on enimmäkseen vain siirtymätyöjaksolle sijoittuva asia. Yksi 

vastaaja kuitenkin mainitsi maksaneen palkalla lainoja takaisin, joten tällaisessa 

tilanteessa rahalla oli pysyvämpi vaikutus. Toinen vastaaja taas iloitsi sitä, että 

tilapäisellä tulojen nousulla saattoi tarkoittaa edes muutaman euron nousua tu-

levaan eläkkeeseen. Yksi vastaaja taas kertoi asuneensa jonkin aikaa Rans-

kassa taloudellisen tilanteen parannuttua, joten joillain siirtymätyö saattaa mah-

dollistaa mullistavankin elämänmuutoksen. Myös siirtymätyöstä saatua työko-

kemusta arvostettiin, ja sen uskottiin auttavan tulevaisuudessa. Jotkut kuitenkin 

sanoivat, että siirtymätyön aikana saatu palkka helpotti elämää, mutta siirtymä-

työjakson jälkeen oli taas vaikea totutella alhaisempiin tuloihin. 

 

Merkittävä siirtymätyön vaikutus oli itsetunnon kohoaminen.  Monet vastaajat 

puhuivat siitä, miten siirtymätyö paransi itsetuntoa esimerkiksi onnistumisen 

kokemuksen tai jaksamisen ansiosta. Jotkut kokivat huonoa omatuntoa työttö-

män statuksesta, ja siirtymätyö lievitti tätä. Siirtymätyö tarjosi myös merkityksel-

lisyyden ja tärkeyden tunteen.  Monet vastaajat myös kokivat yleiskunnon pa-

rantuneen ja jaksavansa paremmin.  Onnistumisen ja pärjäämisen kokemukset 

myös paransivat itseluottamusta ja uskoa omaan pärjäämiseen. Siirtymätyöllä 

oli joillekin piristävä vaikutus. Yleisesti lähes kaikki vastaajat kokivat, että siirty-

mätyöllä oli jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia heidän elämässään.  

 

Siirtymätyöllä oli myös jossain määrin negatiivisia vaikutuksia. Muutama vastaa-

ja mainitsi siirtymätyön negatiiviseksi asiaksi vapaa-ajan vähenemisen. Toisilla 

taas siirtymätyö vaikutti negatiivisesti muissa asioissa jaksamiseen. Tästä syys-

tä esimerkiksi kotitöiden teko saattoi jäädä vähemmälle. Myös ihmissuhteet 

saattoivat kärsiä jonkin verran. Toiset taas kokivat, että siirtymätyön ansiosta he 

jaksoivat paremmin tehdä muita asioita siirtymätyön ulkopuolellakin. Useat 

myös kokivat sosiaalisten taitojen ja ihmissuhteiden parantuneen ja lisäänty-

neen siirtymätyön myötä. Monet kokivat työtoverit tärkeänä verkostona ja siir-

tymätyön positiivisena puolena. Vaikutukset saattoivat olla siis hyvin vaihtelevia, 

jopa päinvastaisia vastaajien kesken.  
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5.2.4 Muita siirtymätyökokemuksia 

 
Vastaajat eivät kokeneet vuoden 2017 Mielenterveysbarometrin mukaisia en-

nakkoluuloja työelämässä. Suurin osa vastaajista koki olleensa tervetulleita ja 

hyväksyttyjä työyhteisössä eivätkä kokeneet, että heitä kohdeltiin eri tavalla. 

Muutama vastaaja koki, että joutui omalla aktiivisuudellaan osoittamaan, että 

heihin voi suhtautua aivan kuten muihin. Tämä johtui sellaisista ihmisistä, jotka 

hieman arastelivat mielenterveysasioita ja eivät välttämättä tienneet miten suh-

tautua. Tällaisissakaan tilanteissa ei kuitenkaan esiintynyt varsinaista syrjintää, 

vaan tietämättömyyttä. Yksi vastaajista taas sanoi kokeneensa hieman taitojen 

vähättelyä. Toinen vastaaja taas sanoi, että häntä kohdeltiin niin sanotusti silk-

kihansikkain, eli kohtelu oli erilaista, mutta ei kielteisellä tavalla. Muutama taas 

koki eroavaisuuksia siinä, että työtehtävät eivät olleet yhtä rankat, tai työtunnit 

yhtä pitkät. Työtuntitavoitteet on kuitenkin asetettu siirtymätyön määritelmässä, 

joten työtuntien eroavaisuus ei ole varsinaisesti epätasa-arvoisuutta, vaan työ-

sopimukseen liittyvä seikka. Muutama vastaaja koki jääneensä hieman työyh-

teisön ulkopuolelle, mutta se johtui enemmän omasta persoonasta ja työn luon-

teesta kuin syrjinnästä. Kaikkiaan vastaajat kokivat saaneensa hyvin tasa-

arvoista ja reilua kohtelua siirtymätyöpaikalla.  

 

Vastaajat puhuivat siirtymätyökokemuksistaan hyvin laajasti. Esiin tuli myös 

paljon negatiivisia ja positiivisia kokemuksia siirtymätyön aikana, joilla ei ollut 

pitkäaikaisia tai suurempia vaikutuksia. Nämä kokemukset myös vaihtelivat pal-

jon siirtymätyöntekijöiden välillä. Siirtymätyöhön liittyi paljon työn luonteeseen 

liittyviä negatiivisia ja positiivisia kokemuksia, jotka luonnollisesti riippuivat siir-

tymätyöpaikasta. Jotkut pitivät työn vaihtelevuudesta ja palkitsevuudesta, kun 

toiset taas valittivat työnsä yksitoikkoisuutta ja kokivat, ettei työ haastanut heitä. 

Joillekin työ myös tuntui liian raskaalta fyysisesti. Työhön liittyvät negatiiviset 

asiat saattoivat olla niinkin tarkkoja, kuin tylsät veitset, joilla oli vaikea leikata tai 

varaston kylmyys talviaikaan.   

 

Siirtymätyössä yksi yleinen positiivinen kokemus oli ihmissuhteet ja sosiaali-

suus. Siihen tosin liittyi myös negatiivisia kokemuksia. Jotkut vastaajista kokivat 

että ”henkilökemiat eivät kohdanneet”, tai yksittäiset työtoverit olivat hankalia. 

Moni siirtymätyöntekijä mainitsi myös negatiivisena asiana alkuvaikeudet, joista 
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päästiin kuitenkin yli. Hyvänä asiana pidettiin myös työajan lyhyyttä ja osa-

aikaisuutta, mutta itse siirtymätyöjakson lyhyyttä valitettiin. Muutama koki myös 

ikäväksi sen, ettei siirtymätyö vastannut omaa koulutusta, erityisesti jos päte-

vyys riittäisi haastavampaan työhön. Tästä poikkeuksena yksi vastaaja, joka oli 

juuri valmistunut filosofian maisteriksi. Hänelle työ kirjastossa sopi erinomaisesti 

koulutukseen, ja tuki mahdollista työnhakua tulevaisuudessa. Yleisesti siirtymä-

työtä pidettiin hyvin positiivisena ja mielekkäänä kokemuksena. Suurin osa vas-

taajista haluaisi siirtymätyöhön uudestaan ja suositteli siirtymätyötä muille jäse-

nille.  

 

6 POHDINTA  

6.1 Siirtymätyö Klubitaloissa 

 
Klubitalojen siirtymätyöohjelmien tilastointi vastasi tässä opinnäytetyössä tilaa-

jan tarpeeseen ja mielenkiintoon. Aineiston perusteella ei kuitenkaan ollut mie-

lekästä tehdä johtopäätöksiä siirtymätyön yleistilanteesta Suomessa otoskoon 

pienuuden takia. Lisäksi siirtymätyöohjelmien laajuuteen vaikuttaa myös Klubi-

talojen koko ja kaupungit, jossa Klubitalot sijaitsevat. Ei ollut ollenkaan yllättä-

vää, että Helsingin Klubitaloissa oli suurimmat siirtymätyöohjelmat. Yllättäjänä 

oli kuitenkin Porvoo, joka seitsemällä siirtymätyöpaikalla päihitti esimerkiksi Jy-

väskylän kolme työpaikkaa, vaikka Jyväskylä on väkiluvultaan melkein kolme 

kertaa suurempi. Tällaisia teemoja olisi ollut mielenkiintoista tarkastella laajem-

massa aineistossa ja pohtia syitä, mutta tässä yhteydessä on vaikea tehdä 

muuta kun vain tuoda asia esille. Aineiston pienuuden lisäksi muutamassa vas-

tanneessa Klubitalossa siirtymätyöohjelma oli alle vuoden vanha. Heidänkin 

kohdalla on vaikea tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska siirtymätyöohjel-

ma on niin tuore.  

 

Siirtymätyöhön liitettiin paljon haasteita, joista yleisimmät olivat työpaikkojen 

saannin vaikeus ja henkilöresurssien vähyys. Henkilöresurssien ongelmat ko-

rostuivat erityisesti siinä, että siirtymätyöhön kuuluu paikkaus poissaolotilanteis-

sa, jotta työnantajan näkökulmasta työ tulee aina tehtyä. Paikkauksen yleensä 

hoitaa Klubitalon ohjaaja, joka on luonnollisesti pois Klubitalon päivittäisestä 

toiminnasta. Yksi Klubitalo pohtikin, olisiko siirtymätyötä mahdollista ilman lupa-
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usta paikkaamisesta. Toinen vaihtoehto olisi se, että paikkauksen suorittaa jä-

senet. Ainakin Suvimäen Klubitalolla jäsenet jossain määrin suorittavat paikka-

uksia jos työpaikka on tuttu. Haastatteluissakin tuli esiin se, että jäsenet olivat 

muutaman kerran käyneet paikkaamassa, ja olivat valmiita siihen myös tulevai-

suudessa. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että siirtymätyöhön pitäisi olla pereh-

dytettynä ainakin kaksi henkilöä, joka tulisi ainakin uusissa siirtymätyöpaikoissa 

ottaa huomioon. Lisäksi paikkaavan jäsenen pitäisi hyvin lyhyelläkin varoitus-

ajalla olla valmis lähtemään töihin. Työntekijät sentään osaavat odottaa mene-

vänsä töihin joka päivä, joten hyppy Klubitalolta siirtymätöihin ei ole kauhean 

suuri, kun taas jäsenillä aamulla saatu kutsu töihin voi mullistaa koko päivän. 

Vaikka paikkauksen osittainen siirtäminen jäsenille vähentäisi henkilöstön 

kuormittamista, ei sekään ole vaihtoehtona täysin ongelmaton. Paikkauksen 

poistaminen kokonaan taas poistaisi yhden siirtymätyön eduista, sillä siirtymä-

työtä markkinoidaan työnä, joka tulee aina tehtyä. Vaikka paikkaukset ovat mel-

ko harvinaisia, ne koettiin silti merkittävänä haasteena vastauksissa. 

 

Työpaikkojen saannin vaikeuteen liittyi työpaikkojen vähyys ja vaikeus päästä 

kontaktiin työnantajien kanssa. Monissa yrityksissä rekrytointi on ulkoistettu tai 

haut suoritetaan valmiiksi tehdyillä lomakkeilla. Klubitalo Roihula toi esiin mie-

lenkiintoisen ratkaisun vaikeuteen päästä tekemisiin työnantajien kanssa. Roi-

hulan nykyinen siirtymätyöpaikka järjestettiin yhteistyössä henkilöstövuokraus-

firman kanssa, ei työnantajan kanssa. Vuokrafirmalle sopimus olisi erinomai-

nen, sillä Klubitalon kautta he saisivat helposti motivoituneita työntekijöitä, jotka 

nimenomaan haluavat osa-aika- ja pätkätöihin. Vuokrausfirman kanssa on kui-

tenkin oltava tiiviissä yhteistyössä, jotta siirtymätyön vaatimukset ja jäsenen 

tarpeet täyttyvät sekä siirtymätyön erikoisuus otetaan huomioon. Vuokrafirman 

kanssa työskentely voi myös olla ennalta-arvaamattomampaa ja vaihtelevam-

paa kuin suoraan työnantajan kanssa sovittu työ. 

 

Jossain määrin ongelmaksi koettiin myös siirtymätyön tuntemattomuus. Ratkai-

suna voisi olla esimerkiksi videon tai esitteen liittäminen hakemusten yhteyteen, 

jotta työnantaja saisi nopeasti ymmärryksen siirtymätyöstä. Esitteen tai videon 

tekeminenkään ei kuitenkaan auta, jos työnantajien kanssa ei ikinä päästä kon-

taktiin. Olisiko sitten parempi julkinen kampanjointi ja siirtymätyön esiin tuomi-

nen? On vaikea sanoa, olisiko sellaisesta hyötyä käytetyt resurssit huomioon 
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ottaen. Tärkeää olisi kuitenkin aikaisempien siirtymätyöantajien suositusten ja 

kommenttien kerääminen, erityisesti jos työpaikat ovat samankaltaisia. Työnan-

tajat luultavasti vastaavat paremmin käytännön kokemuksiin ja vertaisten mieli-

piteisiin kuin pelkkään siirtymätyön ja sen hyötyjen esittelyyn.  

 

Siirtymätyön kehittämisessä olisi tärkeää perehtyä työnantajan näkökulmaan. 

Tämä auttaisi ymmärtämään siirtymätyönantajien positiivisia ja negatiivisia ko-

kemuksia ja selventäisi syitä, miksi siirtymätyöpaikka tarjottiin. Työnantajien 

näkökulman ymmärtäminen voisi auttaa markkinoinnin painottamisessa sekä 

siinä, mikä olisi paras keino lähestyä työnantajia. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, 

että vastanneilla Klubitaloilla kaikki siirtymätyönantajat ovat ensimmäisen tai 

kolmannen sektorin toimijoita, yksityisiä yrityksiä ei työnantajina ollut ollenkaan. 

Tämä osaltaan voidaan ottaa merkkinä siitä, mistä siirtymätyötä kannattaa et-

siä. Koska yleisimpiä työnantajia olivat kunnat ja seurakunnat, ne tulisi ottaa 

aina huomioon potentiaalisina työnantajina. Erityisesti Klubitaloille, joissa siirty-

mätyöohjelmaa ollaan aloittamassa, tämä tieto voi olla tärkeää. Toisaalta olisi 

tärkeä perehtyä siihen, miksi yksityisiä yrittäjiä ei ole työnantajina. Onko yksityi-

sille toimijoille vaikeampi palkata henkilöitä pelkästään avustaviin tehtäviin tai 

onko siirtymätyötä vaikeampi markkinoida heille? Koko siirtymätyön kehittämi-

sen kannalta työnantajien näkökulmaa olisi tärkeä tutkia tulevaisuudessa. 

 

Kaikki Klubitalot raportoivat jäsenten kiinnostuksen siirtymätyötä kohtaan joko 

kasvaneen tai pysyneen samana viimeisen viiden vuoden aikana. Samalla kaik-

ki Klubitalot kokivat siirtymätyön joko melko tai erittäin tärkeäksi osaksi Klubita-

lon toimintaa. Suurin osa jäsenistä koki siirtymätyön äärimmäisen positiivisena 

kokemuksena ja toivoi pääsevänsä siirtymätyöhön uudestaan. Samalla Klubita-

loilla on vaikeuksia löytää siirtymätyöpaikkoja tai henkilöresurssit eivät ole riittä-

vät siirtymätyön kasvattamiseen. Yksi Klubitaloista pohti, onko siirtymätyö enää 

jäsenlähtöistä, kun joka vuosi tarjotaan samoja siirtymätyöpaikkoja. Kuitenkin 

selvästi jäsenillä tuntuu olevan suuri kiinnostus siirtymätyötä kohtaan, ja se kiin-

nostus ei välttämättä ole tasapainossa tarjonnan kanssa. Vain yhdellä vastan-

neista Klubitaloista oli ongelmia löytää jäseniä siirtymätyöhön jäsenten korkean 

keski-iän takia. Suurimmaksi osaksi siirtymätyölle tuntui olevan kysyntää. Yksi 

vastanneista jäsenistä harmitteli sitä, miten siirtymätyöhön ei pääse useampi. 

Klubitalojen jäsenillä siis on selvästi mielenkiintoa työntekoa kohtaan ja ottaen 
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huomioon siirtymätyön positiiviset vaikutukset, on sääli, ettei tarjonta kohtaa 

kysyntää. Klubitalon ei kuitenkaan voida odottaa käyttävän kaikkia resurssejaan 

siirtymätyöpaikkojen löytämiseen, ja niiden paikkojen pysyvyyden puolesta on 

aina tärkeää, että Klubitalolla on jäseniä, jotka siirtymätyöhön haluavat.  

 

6.2 Siirtymätyö kuntoutuksen tukijana 

 

Kuten muutama vastaaja mainitsi, siirtymätyö on oikeastaan ainoa laatuaan. 

Siirtymätyö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä lyhyitä aikoja ja palkka ei 

yleensä vaikuta siirtymätyöntekijän tukiin. Lisäksi siirtymätyö on räätälöity ni-

menomaan mielenterveyskuntoutujille, mikä on merkittävin ero muihin ammatil-

lisen kuntoutumisen muotoihin verrattuna. Avoimilla työmarkkinoilla on hyvin 

vaikea löytää työpaikkoja, joissa viikkotunnit ovat siirtymätyön mukaisia. Lisäksi 

on vaikea löytää siirtymätyön kaltaisia niin sanotusti matalan kynnyksen paikko-

ja, jonne ei vaadita aiempaa koulutusta tai työkokemusta. Varsinkin kun moni 

vastaajista oli jo työkyvyttömyyseläkkeellä, työhön paluu voi olla todella vaike-

aa. Hyppy siirtymätyöstä avoimille työmarkkinoille on mahdollisesti liian suuri, 

minkä takia siirtymätyö ei ole suuri työllistymisen edistäjä. Monet kuitenkin koki-

vat saaneensa motivaatiota työelämään, ja suurin osa vastaajista haluaisi uu-

destaan siirtymätöihin. Myös muut ammatillisen kuntoutumisen muodot mainit-

tiin muutamissa vastauksissa. Tavallinen työnteko ja täysmittaiset päivät eivät 

kuitenkaan olleet monelle realistisia vaihtoehtoja. Siirtymätyö toimii siis kuiten-

kin motivoijana ja tarjoaa positiivisen näkemyksen työnteosta, vaikka suoraa 

työllistävää vaikutusta ei ole. 

 

Tässä tutkimuksessa ehdottomasti suurin motiivi lähteä siirtymätyöhön oli raha. 

Palkka on kuitenkin ulkoinen motivaatio, jotka eritellään kuormittaviksi tekijäksi. 

Samalla muutama vastaaja totesi tajunneensa siirtymätyössä, että oma jaksa-

minen ei ollut kovin hyvä. Toisilla taas energia ei töiden jälkeen riittänyt kotitöi-

den tekemiseen. Osasyy jaksamisen negatiiviselle vaikutukselle voi olla ulkoiset 

motivaatiot, joita ei koeta tarpeeksi palkitsevina. Toiseksi yleisin motiivi oli oman 

jaksamisen kokeilu ja itsensä haastaminen, jotka ovat enemmän sisäisiä motii-

veja. Tällaiset motiivit ovat energisoivia, joten ne olisivat jaksamisen kannalta 

merkittävimpiä. On mahdollista, että ulkoisilla ja sisäisillä motiiveilla on vaikutus-
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ta työssä jaksamiseen. Tuloksissa ei kuitenkaan voida osoittaa yhteyttä sisäis-

ten motiivien ja jaksamisen välillä, eikä sanoa että ulkoiset motiivit olisivat vai-

kuttaneet negatiivisesti jaksamiseen. Aihetta olisi kuitenkin mielenkiintoista tut-

kia tulevaisuudessa tarkemmin.  

 

Kuntoutuksen kannalta siirtymätyön tärkeimpiä vaikutuksia oli itsetunnon paran-

tuminen. Valtaosa vastaajista mainitsi siirtymätyöllä olleen positiivinen vaikutus 

itsetuntoon. Yksi vastaaja tarkensi siirtymätyön parantaneen itsetuntoa, koska 

aikaisemmin työttömän status oli sitä laskenut. Hyvä itsetunto on pohja hyvin-

voinnille, koska silloin ihmiset näkevät itsensä positiivisessa valossa. Suurin syy 

siirtymätyöhön lähtemiseen oli oman jaksamisen kokeilu, ja suurin osa vastaa-

jista koki siirtymätyön varmistaneen oman jaksamisen. Tämä voidaan nähdä 

itseluottamuksen kohentumisena. Jäsenillä oli siirtymätyön jälkeen parempi 

luottamus omiin kykyihin ja pärjäämiseen. Tulevaisuudessa tämä voi näkyä 

haasteiden vastaanottamisena, mikä osaltaan saattoi jo näkyä siinä, miten jot-

kut vastaajat motivoituivat työhön tai kouluun siirtymiseen.  

 

Työkokeilut ja muut ammatillisen kuntoutumisen muodot sisältävät siirtymätyön 

kanssa samankaltaisia piirteitä, mutta tarkoitus on eri. Ammatillisessa kuntou-

tumisessa tavoitteena on työntekijän palauttaminen työelämään. Siirtymätyössä 

on tarkoituksena päästä kokeilemaan työssä jaksamista, varsinaisena välittö-

mänä tavoitteena ei välttämättä suoraan ole työelämään siirtyminen. Valitessani 

siirtymätyöaihettani minua kiinnosti erityisesti siirtymätyön myönteiset vaikutuk-

set ja se, olisiko siirtymätyötä vastaavaa ohjelmaa mielekästä käyttää mielen-

terveyskuntoutumisessa. Työnteolla on kuitenkin todistetusti myönteinen vaiku-

tus kuntoutujan elämään. Tämän tutkimuksen tuloksissa se näkyi piristymisenä, 

päivärytminä sekä itsetunnon, yleiskunnon ja jaksamisen parantumisena.  Ai-

kaisemmin työnteon on myös todettu vähentävän psyykkisten sairauksien oirei-

ta, parantavan yleistä toimintakykyä, tarjoavan onnistumisen kokemuksia ja yl-

läpitävän kuntoutumisen kannalta tärkeitä sosiaalisia suhteita. (Stakes 1998, 9; 

Hietala 2001, 20; Tiainen & Vuorela 2004, 10.)  Yleisesti työnteon uskotaan ole-

va tärkeä osatekijä hyvinvoinnin ja sosiaalisen integraation kannalta. Lisäksi 

työnteko tarjoaa rakennetta päiviin, kohentaa itsetuntoa ja –arvostusta, sekä 

tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia. Myös työelämän 

kautta saadut sosiaaliset suhteet nähdään kuntoutumisen kannalta erityisen 
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tärkeänä. (Stakes 1998, 9; Hietala 2001, 20.) Motivaation määritelmän mukaan 

taas ulkoinen motivaatio, eli tässä tapauksessa raha tai työllistymisen tavoittelu, 

nähdään kuormittavina asioina. Jos taas motivaationa olisivat itsensä kehittämi-

nen ja muut sisäiset motiivit, työnteko voisi olla energisoivaa. Näiden tietojen 

pohjalta tuntuisi mielekkäältä hyödyntää työnteon positiivisia vaikutuksia kun-

toutumisessa. Tämä tarkoittaisi työntekoa mielenterveyskuntoutumisen takia, ei 

välttämättä suoraan työhön paluun takia. Olisi mielenkiintoista nähdä Klubitalo-

jen ulkopuolella siirtymätyötä vastaava malli, eli mielenterveyskuntoutujille tar-

koitettua työntekoa, jossa töihin palaaminen ei ole ensisijainen tavoite. Työ rää-

tälöitäisiin kuntoutujan tarpeiden ja jaksamisen mukaan ja kuntoutujalle tarjot-

taisiin henkilökohtaista tukea työnteon aikana. Tavoitteena olisi kuntoutuminen 

ja elämänlaadun parantaminen. Esimerkiksi tuetussa työllistymisessä on jo täl-

laisia piirteitä, mutta tuettu työllistyminen ei ole tarkoitettu vain mielenterveys-

kuntoutujille, ja lopullisena tavoitteena on työllistyminen.  

 

Mielenterveyskuntoutumisen mallien ja menetelmien kehittämisessä aina on-

gelmana se, että yksilöjen välillä on paljon vaihtelevuuksia Itse mielenterveys-

ongelmat vaihtelevat uupumuksesta psykooseihin, ja jokaisella ongelmalla on 

omat piirteensä. Mielenterveyskuntoutujat saattava vaihdella paljonkin jaksa-

misasteen mukaan, kaikille työnteko ei ole ollenkaan kannattava kuntoutumisen 

muoto. Tämän takia mielenterveyskuntoutujille voi olla vaikea luoda yleistä ja 

kaikille sopivaa kuntoutusmuotoa. Se joka toimii toisella, saattaa aiheuttaa toi-

selle negatiivisia vaikutuksia. Tämän takia mallien suunnittelussa tulisi korostua 

yksilöllisyyden painottaminen ja yksilön tarpeisiin mukautuminen.  

 

Tutkiessani vuoden 2017 mielenterveysbarometria, minua kiinnosti tietää, koki-

vatko siirtymätyöntekijät barometrin mukaisia ennakkoluuloja työpaikalla. Oli 

huojentavaa tietää, että asia ei ollut näin. Barometri kuitenkin perustuu ihmisten 

vastauksiin, joten tulosten pitäisi olla todenmukaisia. Olin siis samalla yllättynyt, 

että yhteyttä ei löytynyt. Asiaan saattaa vaikuttaa se, että siirtymätyö eroaa ta-

vallisesta työnteosta. Ensinnäkin siirtymätyön koko idea on se, että työntekijä 

on mielenterveyskuntoutuja, niinpä se on työpaikalla odotettua. Tilanne on luul-

tavasti erilainen työympäristöissä, joissa mielenterveysasiat eivät ole esillä. Mie-

lenterveysbarometrissä minulle kuitenkin hyppäsi silmille, että ammattilaiset 

uskoivat mielenterveysongelmien aiheuttavan negatiivista stigmaa enemmän 
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kuin itse mielenterveyskuntoutujat. Ammattilaisilla luku oli 69 prosenttia, kuntou-

tujilla 39 prosenttia. On siis mahdollista, että ammattilaiset joko kohtaavat mie-

lenterveyskuntoutujista eniten niitä, jotka ovat kokeneet negatiivista stigmaa, tai 

luku perustuu olettamuksiin ammatin pohjalta. Ainakin näyttää siltä, että negatii-

vista stigmaa koetaan vähemmän kun uskotaan.  

 

6.3 Tulosten vertailu aikaisempiin havaintoihin 

 
Siirtymätyötä ovat aikaisemmin tutkineet Saloviita ja Pirttimaa (2004), ja heidän 

tutkimuksensa teemat ovat hyvin samankaltaisia tämän opinnäytetyön aihee-

seen. Siksi tulosten vertailu on mielekästä. Saloviidan ja Pirttimaan tutkimuk-

sessa yleisimmät tavoitteet olivat toimintakyvyn arviointi, raha ja työelämään 

paluu. Tässä tutkimuksessa yleisimmät tavoitteet olivat koko siirtymätyöjakson 

jaksaminen, työssä pärjääminen ja työtehtävien suorittaminen kunnialla. Kuiten-

kin raha, toimintakyvyn arviointi ja työelämään paluu olivat yleisimpiä syitä läh-

teä siirtymätyöhön, joten ero saattaa johtua puhtaasti kysymyksen asettelusta. 

Saloviidan ja Pirttimaan tutkimuksessa kuitenkin vain 39 prosenttia koki tavoit-

teidensa toteutuneen. Tässä tutkimuksessa noin puolet koki tavoitteidensa to-

teutuneen, loput eivät maininneet asiasta. Kukaan ei tosin sanonut, että tavoit-

teet eivät olisi toteutuneet. Tutkimustulokset ovat samankaltaisia myös kuntou-

tumisen tukemisen kannalta. Molemmissa tuloksissa siirtymätyö tuki jossain 

määrin kuntoutumista niin fyysisesti kuin psyykkisesti, tässä tutkimuksessa se 

näkyi esimerkiksi jaksamisen parantumisena ja piristymisenä. Molemmissa tu-

loksissa ilmeni jonkinlainen työelämään kannustava vaikutus, vaikka suoraa 

työllistävää vaikutusta ei havaittu. Muita samanlaisia tuloksia olivat siirtymätyön 

tarjoama itsevarmuus omaan pärjäämiseen ja elämänhallinnassa auttaminen 

esimerkiksi päivärytmin avulla. Saloviidan ja Pirttimaan tutkimuksessa tuli kui-

tenkin negatiivisena asiana esiin poissaolot, joita oli vaikea selittää. Tässä tut-

kimuksessa ongelma ei tullut esiin, oikeastaan muutama jäsen mainitsi positiivi-

sena asiana sen, että siirtymätyö pakotti lähtemään liikkeelle päivinä, jolloin olisi 

muuten jäänyt sänkyyn. Tässä tutkimuksessa negatiivisia asioita taas olivat va-

paa-ajan väheneminen ja sen vaikutus arjen asioihin, sekä työn luonteeseen 

liittyvät ongelmat. 
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Hietala-Paalasmaa ym. (2009, 56) ja Hänninen (2016c 151-154) erittelivät siir-

tymätyön kohtaamia haasteita. Haasteiksi mainittiin esimerkiksi paikkojen saa-

misen vaikeus erityisesti taloudellisen tilanteen takia ja siksi, että työnantaja ei 

saa siirtymätyöntekijästä mitään tukea. Myös osa-aikaisuus ja se, että siirtymä-

työ ei saa vaatia aikaisempaa koulutusta, nähtiin vaikeuttavan siirtymätyöpaik-

kojen saamista. Mielenterveysongelmiin liittyvän stigmankin uskottiin vaikutta-

neen jonkin verran siirtymätyöpaikkojen saamiseen. Tämän tutkimuksen tulok-

sissa nousi vahvasti esiin siirtymätyöpaikkojen saamisen vaikeudet, tosin talou-

dellista tilannetta ei suoraan mainittu. Kuitenkin valtakunnallinen huono talou-

dellinen tilanne luonnollisesti vaikuttaa työpaikkojen määrään, varsinkin sellai-

siin, joita siirtymätyössä etsitään. Kilpailu muiden ammatillisen kuntoutumisen 

muotojen kuten harjoitteluiden ja työkokeilujen kanssa tuli esiin, samoin kuin 

stigman mahdollinen negatiivinen vaikutus. Osa-aikaisuutta ei kuitenkaan koettu 

ongelmana. Suurin ongelma oli henkilöstöresurssien vähyys, jota ei mainittu 

aikaisemmissa aineistoissa.  

 

6.4 Kehittämismahdollisuudet 

 
Ehdottomasti suurin kehittämismahdollisuus opinnäytetyössä liittyy tutkimus-

muotoon. Tällaista aihetta kannattaisi tutkia pitkittäis- eikä poikittaistutkimukse-

na, mutta se ei opinnäytetyön aikataulun takia ollut mahdollista. Nimenomaan 

prospektiivinen pitkittäistutkimus olisi aiheen kannalta paras. Vastaavissa tutki-

muksissa kannattaisi haastatella jäseniä ennen siirtymätyöjakson alkua ja uu-

destaan siirtymätyöjakson päätyttyä. Näin aihe on myös jäsenille ajankohtainen 

ja vastaaminen olisi helpompaa. On myös mahdollista, että kaikki eivät välttä-

mättä edes tajua kaikkia siirtymätyön vaikutuksia. Tällaiset esimerkit olisi hel-

pompi havainnoida pitkittäistutkimuksessa vastauksia vertaamalla. Tässä tutki-

muksessa heikkoutena on myös se, että aineisto perustuu pelkästään jäsenten 

omaan arvioon, erityisesti kun siirtymätyöstä on kulunut jo jonkin aikaa. Lisäksi 

virallisemmassa tutkimuksessa aineistonkeruu kannattaisi suorittaa kasvotusten 

tehdyillä haastatteluilla. Verkkokyselyissä ei voi kysyä tarkentavia kysymyksiä, 

ja ihmisillä on luontainen tapa vastata kysymyksiin eri tavalla. Jotkut vastaavat 

kysymykseen kyllä/ei- vastauksilla, jotkut vastaavat kysymykseen vain puoliksi 

ja niin edelleen. Kysymykset on vaikea muotoilla siten, että kaikki osaavat vas-

tata kysymykseen tarpeeksi kattavasti ja tarkasti. Tämän opinnäytetyön kohdal-
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la kuitenkin ympäri Suomea matkustelu haastatteluja tehden ei ollut mahdollis-

ta, ja se olisi luultavasti monella Klubitalolla nostanut kynnystä aktivoida jäseniä 

osallistumaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut esimerkiksi puhelinhaastattelut, joilla 

olisi voinut saada tarkempia vastauksia verkkokyselyyn verrattuna. Tilaajan 

mielestä oli kuitenkin paras, että lähestyisin Klubitaloja Suvimäen Klubitalon 

nimen alla verkoston kautta, enkä yksilönä. Kysely oli kuitenkin aikatehokkain 

aineistonkeruumuoto, joten kyselyllä tavallaan uhrataan vastausten laajuus vas-

tausten määrän puolesta. Loppupeleissä olin tyytyväinen siihen, että sain vas-

tauksia molemmista lähteistä. Lisäksi vastausten samankaltaisuus haastattelun 

ja kyselyn, sekä aikaisempien tutkimusten välillä kertoo, että tulokset eivät näyt-

täneet kärsivän vastausmuodosta. Kaikkien vastausten käsittely haastatteluna 

olisi todennäköisesti tarjonnut yksityiskohtaisempia esimerkkejä. Kyselystä saa-

dut vastaukset ovat silti todenmukaisia, vaikka ne eivät välttämättä ole yhtä yk-

sityiskohtaisia.  

 

Opinnäytetyön aineiston otoksessa on jonkin verran puutteita, joihin kannattaisi 

kiinnittää huomiota mahdollisissa samankaltaisissa tutkimuksissa. Ensinnäkin 

otoskoot ovat molemmissa osuuksissa pienehköjä. Itse olin tyytyväinen jäsen-

ten vastausten määrään, mutta virallisemmissa tutkimuksissa otoskoko ei luul-

tavasti olisi riittävä. Lisäksi jäsenten otos painottui selvästi yli 40-vuotiaisiin ja 

alle 40-vuotiaat olivat aliedustettuna. Aliedustus voi olla selitettävissä sillä, että 

nuoria on vähemmän siirtymätyössä. Erityisesti työllistymisen kannalta olisin 

kuitenkin ollut hyvin kiinnostunut tarkastelemaan enemmän nuorten kokemuk-

sia. Monet vanhemmat vastaajat mainitsivat iän syyksi siihen, ettei työllistymi-

nen kiinnostanut tai tapahtunut siirtymätyöjakson jälkeen. Olen kiinnostunut sii-

tä, millainen tilanne olisi nuoremmassa otoksessa. Tasainen ikähajonta on 

myös yleisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta parempi.  

 

Otos ei jakaantunut tasaisesti Klubitalojen tai sukupuolenkaan kohdalla. Kaikki 

vastaukset tulivat kahdeksasta Klubitalosta, yleistettävyyden puolesta hajonta 

olisi voinut olla suurempaa.  Sukupuolen puolesta 61 prosenttia vastaajista oli 

miehiä, joten otos ei ollut täysin tasainen sukupuolijakauman kannalta. Tässäkin 

kohtaa olisi mielenkiintoista tarkastella mikä aiheutti sukupuolijakauman. Onko 

miehiä ollut enemmän siirtymätyössä vai ovatko miehet olleet suostuvaisempia 

vastaamaan. Toisaalta koska otos poimittiin täysin sattumanvaraisesti, ei oike-
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astaan voida odottaakaan, että otos jakautuisi täysin tasan taustojen kohdalla.  

Tulevissa tutkimuksissa kannattaisi tarkemmin säädellä otosta, hajottaa vasta-

uksia eri Klubitalojen välille ja asettaa tavoitteet sukupuolien ja ikäryhmien vas-

tauksille tasaisen otoksen saavuttamiseksi. Myös siirtymätyöstä kulunut aika 

kannattaisi ottaa huomioon. Tässä opinnäytetyössä en asettanut rajoja siirtymä-

työstä kuluneelle ajalle tai muillekaan taustatekijöille, koska en halunnut rajoit-

taa saamieni vastauksien määrää. Halusin vai mahdollisimman paljon vastauk-

sia, koska en alun perinkään uskonut saavani niitä kovin paljon.   

 

Suurin pettymykseni aineistonkeruussa oli Klubitalojen vastausten vähyys. Ky-

selyyn vastasi 12 Klubitaloa, joka on alle puolet Suomen Klubitaloista. Vastauk-

sia kerättiin verkkokyselyn avulla, joka lähetettiin Suvimäen Klubitalon kautta 

Klubitaloverkostolle. Lähestyin siis vastaajia Klubitalon kautta enkä yksilönä, 

koska tilaajan mielestä tämä olisi kannattavinta. Alkuperäisen sähköpostin jäl-

keen verkostolle lähetettiin viikoittain muistutuksia. Viimeisessä muistutuksessa 

painotettiin toiveita Klubitalojen vastauksille. Kuitenkin vastauksia tuli suhteelli-

sen vähän. Kadon taustalla saattaa olla kiire tai kiinnostuksen puute. Otoskoon 

pienuuden takia tutkimuksen näkökulmasta Klubitalojen aineistosta on vaikea 

tehdä johtopäätöksiä. Kuitenkin ainakin tilaaja sai jonkinlaisen katsauksen mui-

den Klubitalojen siirtymätyöohjelmiin ja esimerkkejä muiden Klubitalojen siirty-

mätyöpaikoista. Lisäksi koin saavani paljon vastauksien vähyydestä huolimatta 

paljon esimerkkejä siirtymätyön haasteista, jotka olivat suurilta osin samankal-

taisia Klubitalojen välillä.  

 

Jos tekisin opinnäytetyön uudestaan, muokkaisin kysymyksiäni hieman. Ensin-

näkin pienentäisin aikaväliä Klubitalojen arviointiin siirtymätyön ja jäsenten kiin-

nostuksen lisääntymisestä viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten tuloksissa 

huomattiin, monella Klubitaloilla koko siirtymätyöohjelma näytti alkaneen viiden 

vuoden sisällä, mikä luonnollisesti tarkoitti siirtymätyön lisääntymistä. Lisäksi voi 

olla hyvin vaikea arvioida millaista jäsenten kiinnostus oli viisi vuotta sitten. Alun 

perin valitsin viisi vuotta, koska toivoin kuvauksia pitkäaikaisemmista muutoksis-

ta, mutta jälkikäteen ajateltuna kaksi tai kolme vuotta olisi ollut riittävä, ja tarjon-

nut yhtä arvokasta tietoa. Jäsenten osuuden kyselyssä muokkaisin kysymyksiä 

hieman tarkemmiksi. Erityisesti painottaisin vaikutuksia koskevissa kysymyksis-
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sä sitä, olivatko vaikutukset pysyviä, vai vaikuttivatko ne vain siirtymätyöjakson 

aikana.  

 

6.5 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 
Aikaisemmin mainitsin, miten Tuulio-Henrikssonin (2013, 150) mukaan mielen-

terveyshäiriöistä kärsivien työskentelymallista kuntoutumismuotona on kertynyt 

paljon tietoa, mutta malleja ei resurssien vähyyden vuoksi ole otettu käyttöön. 

Minusta kuitenkin tuntui hyvin vaikealta löytää tietoa erityisesti mielenterveys-

kuntoutujille tarkoitettuihin työllistymismalleihin. Eri ammatillisen kuntoutumisen 

muodoista löytyi tietoa, mutta vähän tutkimuksia niiden vaikuttavuudesta, ja vie-

lä vähemmän malleista, jotka on suunnattu pelkästään mielenterveyskuntoutujil-

le. Koska tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvin samankaltaisia aikaisemman 

siirtymätyötä koskevan tutkimuksen kanssa, laaja-alainen selvitys siirtymätyön 

vaikutuksista ei välttämättä ole mielekästä. Mielenkiintoista olisi kuitenkin ver-

tailla siirtymätyötä ja sen vaikutuksia muihin ammatillisen kuntoutumisen muo-

toihin. Tutkimuskohteina voisi erityisesti olla se, onko työn räätälöimisellä erityi-

sesti mielenterveyskuntoutujille merkitystä, vai ovatko muut ammatillisen kun-

toutumisen muodot yhtä tehokkaita. Lisäsi voitaisiin tutkia eroavatko siirtymä-

työn ja ammatillisen kuntoutumisen vaikutukset. Esimerkiksi onko ammatillisella 

kuntoutumisella enemmän työllistävä vaikutus, koska se on selkeästi tavoittee-

na, ja onko siirtymätyö parempi yleisessä kuntoutuksessa. Tällaisissa tutkimuk-

sissa olisi kuitenkin kiinnitettävä tarkkaa huomiota otokseen. Koska siirtymä-

työntekijät ovat yleensä Klubitalojen aktiivisia jäseniä, Klubitalotaustalla saattaa 

olla jo joitain positiivisia vaikutuksia, jota ei muilla mielenterveyskuntoutujilla ole. 

Lisäksi koska kaikki tähän tutkimukseen vastanneista olivat Klubitalojen jäseniä, 

ei tuloksia voi yleistää Klubitalojen ulkopuolelle muihin mielenterveyskuntoutu-

jiin. Lisätutkimuksena olisi myös mielenkiintoista tehdä kattava selvitys siitä mi-

ten millä tavalla työntekoa käytetään mielenterveyskuntoutumisessa Suomessa, 

koska tällainen tieto ei ollut helposti löydettävissä. Tämän tutkimuksen tulosten 

sekä aikaisemmin kerätyn tiedon pohjalta on selvää, että työnteolla on positiivi-

nen vaikutus mielenterveyskuntoutumisessa, joten asiaa on mielekästä tutkia ja 

kehittää tulevaisuudessa. 
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Jatkotutkimusmahdollisuutena on myös nuorten mielenterveyskuntoutujien nä-

kökulma. Tässä tutkimuksessa vastaajien keski-ikä oli hyvin korkea, vain yksi 

vastaajista oli alle 30-vuotias. Nuoria ei yksinkertaisesti tunnu olevan paljon siir-

tymätyössä. Lieneekö syynä mielenkiinnon puute, tai se, ettei nuorille ole paik-

koja tarjottu. Onko nuorilla työntekoon yhtä paljon intoa, ja onko työnteolla heille 

samankaltaisia vaikutuksia? Vähentääkö siirtymätyö kuntoutustuella olevien 

nuorten siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle? Lisäksi haluaisin selvittää syitä, 

miksi työmaailman ulkopuolelle on jääty. Onko syynä työkyvyn heikkeneminen 

vai se, ettei mieleistä alaa ole löytynyt. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä 

työllistymiseen liittyvien asioiden parissa, erityisesti haluaisin auttaa nuoria löy-

tämään suuntansa ja oman alansa.  

 

Muita aiheeseen liittyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia olisi aiheen laajentami-

nen sisältämään kansainvälisen näkökulman. Tässä opinnäytetyössä keskityt-

tiin vain Suomen Klubitaloihin, sillä kyseinen kohderyhmä oli helpommin tutkit-

tavissa ja aihe pysyi tarpeeksi suppeana.  Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa 

siirtymätyön on todettu lisäävän avoimille työmarkkinoille siirtymistä ja kohenta-

van siirtymätyöntekijöiden tulotasoa (Hietala-Paalasmaa, ym., 2009, 10). Tämä 

on ristiriidassa tämän ja aikaisempien tutkimuksen kanssa, joissa työllistävää 

yhteyttä ei löydetty. Kansainvälinen siirtymätyön tarkastelu voisi tuoda esiin uu-

sia vaikutuksia ja erilaisia näkökulmia siirtymätyön kannattavuuteen. Siirtymä-

työstä on esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty tutkimuksia ja luotu raportteja, mutta 

kyseiset materiaalit olivat joko maksullisia tai vaativat kirjoittajan hyväksyntää. 

Näistä syistä en tähän opinnäytetyöhön liittyen pystynyt tarkastelemaan asiaa 

tarkemmin, mutta haluaisin paneutua aiheeseen tulevaisuudessa tarkemmin.  

 

6.6 Tulosten validiteetti ja reliabiliteetti 

 
Tutkimusten tulosten luotettavuutta kuvaa validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti 

tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimuksen menetelmät mittaavat sitä ilmiötä, mitä 

niiden oli tarkoitus mitata. Hyvä validiteetti tarkoittaa sitä, että kohderyhmä ja 

kysymykset ovat oikeat. Tuloksissa validiteetti näkyy tulosten ja päätelmien pä-

tevyytenä, mielekkyytenä ja käyttökelpoisuutena. (Hiltunen 2009; Hirsjärvi 2014, 

231.)Tässä tutkimuksessa validiteetti ja reliabiliteetti ovat hyviä pienestä otos-
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koosta huolimatta.  Validiteetti näkyy kysymysten muotoilussa, sillä ne koskivat 

juuri niitä aiheita, joita oli tarkoitus. Vastausten perusteella pystyin hyvin vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin. Myös itse tutkimusmenetelmät olivat aikaresurs-

sien puitteissa oikein valittu. Vaikka jäsenten haastattelut olisivat olleet parempi 

tiedonkeruumenetelmä verkkokyselyn sijaan, verkkokysely ei silti ollut epä-

luotettava tiedonkeruumenetelmä. Kyselyn tarkoituksena oli alunperinkin tukea 

haastatteluista kerättyä tietoa, eikä toimia pääasiallisena tiedonkeruumenetel-

minä.  Kyselyn ja haastattelun vastausten samanlinjaisuus kuvaavat molempien 

tulosten luotettavuutta.  

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, miten luotettavasti tutkimusmenetelmät mittaa-

vat haluttua asiaa. Reliabiliteetilla varmistetaan, että tulokset ovat toistettavissa, 

eivätkä johdu sattumasta. Reliabiliteetista kertoo se, että toisistaan itsenäiset 

arvioijat päätyvät samaan tulokseen. (Hiltunen 2009; Hirsjärvi 2014, 231.) Re-

liabiliteetti näkyy tutkimustulosten samankaltaisuutena aikaisempien havainto-

jen kanssa, ainakin jäsenten osuudessa. Klubitalojen siirtymätyötilanteen tulok-

sia on vaikea vertailla, koska vastaavaa aikaisempaa tilastoa ei ollut saatavilla. 

Juuri aikaisemman tiedon puutteen takia tilaaja toivoi tietojen tilastointia. Ei ole 

kuitenkaan syytä epäillä Klubitalojen vastausten luotettavuutta, sillä kysymykset 

olivat aseteltu koskemaan juuri oikeita asioita.  

 
Tutkimuksissa tuloksia tarkastellessa on usein mielekästä esittää kysymys vas-

tausten yleistettävyydestä. Samankaltaisuus aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa kertoo, että tulokset ovat luotettavia, mutta tulosten yleistäminen ei vält-

tämättä ole mielekästä. Yleistettävyydellä tarkoitan tutkimustulosten soveltamis-

ta muihin vastaaviin kohderyhmiin, tässä tapauksissa muihin Klubitaloihin. Vaik-

ka jäsenten kesken vastaukset olivat samankaltaisia, en uskalla sanoa, että 

tilanne on samanlainen jokaisessa Suomen Klubitalossa. On kuitenkin turvallis-

ta sanoa, että tulosten päälinjat pitävät paikkaansa, koska ne ovat samankaltai-

sia aikaisempien tutkimusten kanssa.  Kuitenkin opinnäytetyön tulokset tarjoa-

vat ajankohtaisen katsauksen siirtymätyöhön ja sen kokemuksiin tällä hetkellä. 

Ylivoimaisesti positiiviset kokemukset ja ajatukset kertovat, että siirtymätyö on 

edelleen vaivan arvosta ja jäsenet hyötyvät siitä.  
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7 LOPUKSI 

 
Tiivistettynä siirtymätyö on hyvin kuntoutusta tukeva asia. Se parantaa kuntou-

tujan itsetuntoa, piristää ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Lisäksi siirtymätyö tar-

joaa päivärytmiä ja helpotusta raha-asioihin. Kuntoutujalla on paikka jonne ha-

luaa mennä, mutta jonne on myös pakko mennä silloin, kun ei välttämättä jak-

saisi. Monet saavat vähintään motivaatiota itsensä kehittämiseen työssä tai 

koulussa. Jäsenien kannalta siirtymätyö on äärimmäisen positiivinen asia, ja 

monet haluaisivat siirtymätyöhön uudestaan. Siirtymätyön haasteina ovat kui-

tenkin Klubitalojen ohjaajaresurssien vähyys ja uusien työpaikkojen saannin 

vaikeudet. Siirtymätyö ei ole työnantajalle yhtä kannattavaa kuin ne ammatilli-

sen muodot, joista ei makseta palkkaa tai joista työnantaja saa avustusta.   

 

7.1 Opinnäytetyön arviointia 

 
Opinnäytetyöaihe on ajankohtainen, sillä mielenterveysongelmat ja niiden aihe-

uttama työkyvyttömyys on edelleen yleinen ongelma Suomessa. Ongelma ai-

heuttaa yhteiskunnalle myös paljon kuluja, minkä takia mielenterveyskuntoutujia 

pyritään aktiivisesti saamaan takaisin työelämään. Tämän tutkimuksen ja aikai-

sempien havaintojen pohjalta työn ottaminen osaksi mielenterveyskuntoutumis-

ta olisi mielekästä. Jos kuntoutuksessa keskitytään työnteon positiivisiin puoliin, 

työkyky todennäköisesti kohenee sen mukana. Työnteon on kuitenkin oltava 

tarpeeksi yksilöllistä ja tuettua, jotta se vastaa jokaisen mielenterveyskuntoutu-

jan tarpeita. Vaikka laaja-alainen mielenterveyskuntoutujien työllistymismalli on 

epätodennäköistä, koska sen luominen vaatisi paljon resursseja, ovat siirtymä-

työ ja sitä vastaavat ohjelmat todiste sen hyödyllisyydestä. 

 

Opinnäytetyön antina on tilaajalle ajankohtainen selvitys siirtymätyöstä ainakin 

osassa Suomen Klubitaloista. Ainakin siirtymätyötilastolle on nyt luotu pohja, 

johon on helppo lisätä puuttuvat tiedot, jos ne jostain saadaan. Lisäksi opinnäy-

tetyö on hyödyksi siirtymätyön kehittämistyössä. Samalla opinnäytetyö on osoi-

tus siirtymätyön kannattavuudesta ainakin jäsenten näkökulmasta. Vaikka tut-

kimustulokset eivät tarjonneet kauheasti uutta tietoa vanhoihin tutkimuksiin ver-

rattuna, ainakin opinnäytetyö varmisti, että tulokset ovat yhtä paikkansapitäviä. 

Tilaajalle palautan opinnäytetyön lisäksi siirtymätyötä koskevat tilasto ja erittely 
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verkkokyselyyn vastanneiden jäsenten siirtymätyöpaikoista ja siirtymätyöjakson 

kestoista nimettömänä. Lisäksi tilaaja pyysi minua esittelemään opinnäytetyöni 

Klubitaloverkoston kevätseminaarissa toukokuun lopussa, joten myös muilla 

Klubitaloilla tuntuu olevan mielenkiintoa aiheeseen.  

 

Opinnäytetyön prosessi sujui todella hyvin. Aloitin suunnittelun joulukuun lopul-

la, tammikuussa tein haastattelu- ja kyselykysymykset, loin verkkokyselyt ja 

aloitin teoriapohjan kokoamisen. Helmikuun ajan suoritin haastattelut ja samalla 

verkkokyselyt olivat aktiivisia. Maaliskuussa aloitin vastausten purkamisen ja 

analysoinnin. Yleisesti opinnäytetyön tekemiseen oli juuri sopivasti aikaa, kos-

kaan ei tuntunut, että olisi liian kiire. Yhteistyö tilaajan kanssa sujui hyvin. Ihmi-

set olivat tuttuja jo harjoittelusta, joten suhde tilaajaan oli jo valmiiksi luotu. Ti-

laaja vastasi tarpeisiini hyvin ja tarjosi käyttööni tarvitsemani työkalut esimerkik-

si haastattelujen suorittamiseen. Kokonaisuudessaan olen hyvin tyytyväinen 

koko prosessiin, ja toivon että tilaaja on työhöni tyytyväinen.  
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 
1. Perustiedot (sukupuoli, ikä) 

2. Missä olit siirtymätyössä ja milloin, kesto? 

3. Miksi lähdit siirtymätöihin? 

4. Asetitko tavoitteita siirtymätyöhön, jos kyllä niin mitä? 

5. Miten tavoitteesi toteutuivat? 

6. Mikä siirtymätyökokemuksessasi oli hyvää, mikä huonoa siirtymätyöjak-

son aikana? 

7. Koitko siirtymätyöllä olleen pysyviä vaikutuksia elämänlaatuusi? 

8. Oliko siirtymätyöllä pysyviä vaikutuksia jaksamiseesi? 

9. Siirryitkö siirtymätyöjakson jälkeen työhön tai kouluun, tai saitko motivaa-

tiota siihen? 

10. Koitko siirtymätyöllä olleen muita pysyviä vaikutuksia? 

11. Koitko, että sinua kohdeltiin siirtymätyöpaikalla eri tavalla mielenterveys-

taustan takia? 

12. Mitä muuta haluaisit kertoa siirtymätyökokemuksestasi? 
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Liite 2: Klubitalolle suunnatun kyselyn kysymykset 

 
1. Edustamasi Klubitalo 

2. Kuinka monta siirtymätyöpaikkaa Klubitalollasi on tällä hetkellä? ( Jos 

Klubitalollasi ei ole siirtymätyöohjelmaa, kirjoita 0 ja siirry kysymykseen 

9). 

3. Kuinka monta siirtymätyöjaksoa Klubitalollasi suoritettiin vuoden 2017 ai-

kana? 

4. Minkälaisia siirtymätyöpaikkoja Klubitalollasi on tällä hetkellä? (Kuka on 

työnantaja, millaisia työtehtäviä, viikkotuntimäärä, tuntipalkka, mistä asti 

paikka on ollut)? 

5. Mikä seuraavista väittämistä on mielestäsi todenmukaisin koskien siirty-

mätyön määrää viimeisen 5 vuoden aikana? 

a. Siirtymätyöpaikkojen määrä on lisääntynyt 

b. Siirtymätyöpaikkojen määrä on pysynyt samana 

c. Siirtymätyöpaikkojen määrä on vähentynyt 

6. Mikä seuraavista väittämistä on mielestäsi todenmukaisin koskien jäsen-

ten kiinnostusta siirtymätyötä kohtaan viimeisen 5 vuoden aikana? 

a. Jäsenten kiinnostus on lisääntynyt 

b. Jäsenten kiinnostus on pysynyt samana 

c. Jäsenten kiinnostus on vähentynyt 

7. Kuinka tärkeä osa Klubitalonne toimintaa siirtymätyö on?  

a. Erittäin tärkeä 

b. Melko tärkeä 

c. Ei kovin tärkeä 

d. Ei ollenkaan tärkeä 

e. En osaa sanoa 

8. Millaisia haasteita siirtymätyöhön liittyy tällä hetkellä? 

9. Jos Klubitalollasi ei ole siirtymätyöohjelmaa, onko siihen erityisiä syitä? 

10. Onko sinulla lisättävää Klubitalosi siirtymätyöohjelmasta? 
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Liite 3: Jäsenille suunnatun kyselyn kysymykset 

 
 

1. Edustamasi Klubitalo 

2. Ikä ja sukupuoli 

3. Siirtymätyöjakson vuosi, kesto ja paikka (jos olet osallistunut useampaan 

siirtymätyöjaksoon, mainitse ne kaikki) 

4. Minkä takia halusit lähteä siirtymätyöhön? 

5. Millaisia tavoitteita asetit siirtymätyöjaksollesi ja toteutuivatko kyseiset ta-

voitteet? 

6. Auttoiko siirtymätyö sinua saamaan työ- tai opiskelupaikan? Jos ei , sait-

ko motivaatiota tavoittelemaan työ- tai opiskelupaikkaa? 

7. Koitko siirtymätyöllä olleen sinulle myönteisiä vaikutuksia? (esimerkiksi 

elämänlaatuun, jaksamiseen yms.) 

8. Millaisia negatiivisia kokemuksia siirtymätyössä oli? 

9. Koitko, että sinua kohdeltiin siirtymätyössä eri tavoin kuin muita työnteki-

jöitä mielenterveystaustan takia? 

10. Mitä muuta haluaisit kertoa siirtymätyökokemuksestasi? 

 
 
 

 

 

 
 


