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1 JOHDANTO 

Alkoholiriippuvuus on kokonaisvaltainen, ihmisen hyvinvointia heikentävä 
sairaus. Vaikeaan alkoholiriippuvuuteen liittyy usein liitännäisongelmia ku-
ten mielenterveysongelmia, toimeentulon haasteita ja somaattisia sai-
rauksia. Elämän eri osa-alueiden haasteet saattavat kasaantua siten, että 
ihminen kokee ulkopuolisuutta ja voimattomuutta oman tilanteen edessä. 
Osattomuuden ja yhteydettömyyden kokemus estää alkoholiriippuvuu-
desta kuntoutumista. Jos päihdeongelma hankaloituu entisestään ja osat-
tomuuden kokemus syvenee, voi olla niin, ettei ihminen löydä enää ulos-
pääsyä tilanteestaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvää tarkoit-
tavista auttamispyrkimyksistä huolimatta. Pitkäaikainen päihdeongelma 
voi saattaa ihmisen tilanteeseen, jossa alkoholin käyttö on jatkuvaa ja hal-
litsematonta, terveydentila on heikko eikä omaa asuntoa enää ole ja ihmi-
sen on muutettava asunnon saamiseksi tuetumman asumisen piiriin.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana pohdittiin, kuinka tuetun asumisen yhtei-
sössä on mahdollista edistää kuntoutumista. Opinnäytetyöprosessin ai-
kana pohdittiin myös, minkälaista toimintaa päihdekuntoutujien asumis-
yhteisössä kannattaisi järjestää. Lisäksi pohdittiin sitä, minkälainen vuoro-
vaikutus asumisyhteisön hoitajien ja ohjaajien taholta auttaisi parhaalla 
mahdollisella tavalla päihteidenkäyttäjää kuntoutumaan. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen osuus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäi-
sessä osassa määritellään alkoholiriippuvuus ja esitetään tiivistetysti alko-
holiriippuvuuden hoitomahdollisuuksia, painottuen erityisesti ryhmämuo-
toiseen ja psykososiaaliseen hoitoon. Teoreettisen osuuden toinen osuus 
käsittelee laajasti yhteisöhoitoa sekä terapeuttista yhteisöä. Opinnäyte-
työn toiminnallinen osuus on menetelmäkansio, joka on laadittu avuksi 
päihdekuntoutujien asumisyhteisön yhteisen toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Toiminnallisen osuuden prosessi ja sisällölliset valinnat on 
pyritty perustelemaan huolellisesti, alkoholiriippuvuuden moniulotteinen 
luonne huomioiden. Toiminnallinen opinnäytetyö on toiminnan kehittämi-
seen pyrkivää, tämän vuoksi opinnäytetyön pohdintaosuus on laaja ja kan-
taaottava. 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan päihderiippuvuutta osallisuuden tunteen 
kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedostaa myös osallisuuden mer-
kityksen yksilön hyvinvoinnille. Useissa kansallisissa ohjelmissa ja toimen-
pide-ehdotuksissa on huomioitu osallisuus ja sen edistämisen merkitys hy-
vinvoinnille ja terveydelle. Osallisuus voidaan määritellä tunteena, joka 
syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, 
työn tai harrastustoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsen-
ten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuu-
tena vaikuttaa omassa yhteisössä. (THL 2018) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Opinnäytetyön työelä-
mätaho on päihdeongelmaisille tarkoitettu palveluasumisen yksikkö. Yksi-
kön asukkailla on eriasteista tuen tarvetta käytännön arjessa, oman ter-
veyden hoidossa sekä yleisesti elämänhallinnassa. Asumisyksikössä tarjo-
taan työntekijöiden toimesta arjen tukemisen lisäksi vapaaehtoisuuteen 
perustuen erilaisia foorumeita päihdeongelman käsittelyyn. Näitä fooru-
meita ovat esimerkiksi asumisyhteisön tarjoamat erilaiset ryhmät. Asumis-
yksikön toiminnan tarkoituksena on yksinkertaistetusti saada asukas ha-
luamaan saada päihdeongelmansa hallintaan ja pyrkiä vaikuttamaan posi-
tiivisesti asukkaan elämänlaatuun ja lisätä asukkaan elämänhallintaa. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän tarpeisiin tehty kehittämistyö, 
joka tavoittelee käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjes-
tämistä ja tehostamista (Hämeen ammattikorkeakoulu 2017). Vaikka toi-
minnallisessa opinnäytetyössä ei varsinaisia tutkimuskysymyksiä olekaan, 
työtä ohjasivat osaltaan seuraavat työelämätahon tärkeiksi kokemat, asu-
misyhteisön arjesta nousevat kysymykset: 
 

 Miten tehdään laadukasta päihdetyötä asumisyksikön asukkaan 
kanssa? 

 Miten asukas kohdataan vuorovaikutuksen näkökulmasta? 

 Millaisilla pelinavauksilla pyritään vaikuttamaan asukkaan elämänlaa-
tuun ja elämänhallintaan? 

 Miten asukas voisi ottaa enemmän vastuuta itsensä hoitamisesta?  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on menetelmäkansio, joka tehtiin 
asumisyhteisön työntekijöiden käyttöön asumisyhteisön toiminnan kehit-
tämiseksi. Menetelmäkansion tavoitteena oli kehittää keinoja asukkaiden 
parempaan hoitoon sitoutumiseen ja lisätä työntekijöiden ymmärrystä yh-
teisön toiminnan osallistavuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen merkityk-
sestä osana kuntoutumisprosessia. 

3 ALKOHOLIRIIPPUVUUS 

Tässä kappaleessa esittelen alkoholiriippuvuuden lääketieteellisen määri-
telmän. Esittelen lisäksi lyhyesti alkoholiriippuvuuden yleiset hoitoperiaat-
teet. Keskityn alkoholiriippuvuuden hoitoperiaatteiden esittelyssä psyko-
sosiaalisiin hoitomuotoihin. 
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3.1 Alkoholiriippuvuuden määrittely 

Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka on määritelty ICD-10-
luokituksessa. ICD-10-luokituksessa diagnoosi sisältyy mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden ryhmään. ICD-10-järjestelmään sisältyy alkoho-
liriippuvuuden osalta kuusi kriteeriä, joita käytetään riippuvuuden diagno-
soimisessa. Kriteerit ovat:  
 

 voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää alkoholia,  

 kyky hallita juomisen aloittamista, lopettamista tai käytettyjä määriä 
on heikentynyt,  

 esiintyy vieroitusoireita alkoholinkäytön vähentyessä tai lopetuksen 
yhteydessä,  

 kyky sietää alkoholia on kasvanut,  

 keskittyminen alkoholin käyttöön niin, että muut mielihyvän lähteet 
ja kiinnostuksen kohteet jäävät sivuun ja aika kuluu alkoholin käyt-
töön ja sen vaikutuksista toipumiseen ja  

 alkoholin käyttö jatkuu haitoista huolimatta 
 
Alkoholiriippuvuuden diagnosoimisessa näistä kriteereistä vähintään 
kolme täytyy esiintyä yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan tai mikäli 
yhtämittaiset jaksot ovat kuukautta lyhyempiä, jaksot esiintyvät toistuvasti 
kuluneen vuoden aikana. (Aalto 2015b, 60.)  
 
Alkoholiriippuvuus kehittyy asteittain ja tyypillisesti alkoholiriippuvuus 
huonontaa yksilön kaikkinaista terveydellistä ja sosiaalista hyvinvointia. Al-
koholiriippuvuus vaikuttaa myös lähiomaisiin ja saattaa aiheuttaa talou-
dellisia vaikeuksia. (Kiianmaa 2015, 36.) Päihteiden käyttö ei ole ymmär-
rettävissä yksinomaan yhdestä viitekehyksestä käsin, vaan käyttöön liittyy 
aina biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Päihde vaikuttaa ih-
misen keskushermostoon tavalla, joka saa aikaan sellaisen psyykkisen ko-
kemuksen, että kyseinen kokemus halutaan kokea uudelleen. Vaihtoehtoi-
sesti päihde voi myös poistaa sellaisen tilan, jonka ihminen on kokenut 
epämiellyttäväksi tai minälleen vieraaksi. Tällöin päihde toimii itselääkityk-
senä, joka jatkuessaan johtaa riippuvuuteen aineesta. Vaikka päihteen vai-
kutus keskushermostoon on neurokemiallinen tapahtuma, johtaa se pää-
sääntöisesti vaikutuksiin ihmisen psyykkisessä toiminnassa. Ihmisen 
psyyke ja osaltaan psykodynamiikka näyttelevät keskeistä osaa siinä, kuka 
”jää kiinni aineisiin” ja kuka pystyy halutessaan lopettamaan päihteiden 
käytön. (Granström & Kuoppasalmi 2003, 29–32.) 

3.2 Alkoholiriippuvuuden hoidon yleiset hoitoperiaatteet 

Alkoholiriippuvuuden hoito voidaan jakaa vieroitus-, lääke- ja psykososiaa-
liseen hoitoon. Lisäksi on olemassa alkoholiriippuvaisille tarkoitettuja ver-
taistukiryhmiä. Usein alkoholiriippuvuuden hoidossa on perusteltua käyt-
tää samanaikaisesti useampaa hoitomuotoa, esimerkiksi psykososiaalista 
hoitoa ja lääkehoitoa. Ajoittain päihdehoidosta käytetään myös nimitystä 
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kuntoutus. Raja kuntoutuksen ja hoidon välillä ei ole tarkka. Yleensä hoi-
don alkuvaiheessa puhutaan hoidosta ja myöhemmin kuntoutuksesta. 
(Aalto 2015a, 15.) 
 
Alhon (2015) mukaan psykososiaaliset hoidot ovat tärkeä peruselementti 
alkoholiriippuvaisen hoidossa. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että 
30–60% hoidon saaneista hyötyy psykososiaalisesta hoidosta pitkäaikai-
sesti. Psykososiaalinen hoito on yleensä eri teorioihin perustuvien mene-
telmien ja työtapojen yhdistelmä. Hoitojen ja kuntoutusmuotojen keskei-
nen elementti on keskustelu tai yhteinen tekeminen. (Alho 2015, 88.) 
 
Riippuvuuden tulokselliseen hoitoon vaaditaan alkoholiriippuvaiselta riit-
tävää motivaatiota hoitoon. Riippuvuuteen liittyy usein muutosmotivaa-
tion vaihtelu. Vaikea-asteisen ja kroonistuneen alkoholiongelman hoidossa 
on syytä varautua toistuviin hoitotoimiin ja – yrityksiin ja mahdollisen ret-
kahduksen jälkeen tulee keskittyä arvioimaan henkilön tilanne ja tarvitta-
essa muuttaa hoitosuunnitelmaa ja käytettyjä menetelmiä. Kroonistu-
neelle riippuvuudelle on tyypillistä, että vain pitkäjänteinen työskentely 
taitavan ammattiauttajan – ja työryhmän kanssa voi johtaa hyviin tuloksiin. 
Parhaaseen lopputulokseen päästään yleensä siten, että sairastava itse 
asettaa tavoitteet hoidolle. Empaattinen hoito-ote on tärkeä ja tätä puol-
tavat myös tutkimukset, joiden mukaan hyvä hoitosuhde parantaa toipu-
misen mahdollisuutta. (Aalto 2015a, 15–16.) 
 
Päihdelääketiede- teoksessa (Salaspuro, Kiianmaa & Seppä, 2003) alkoho-
liriippuvuuden hoitokeinoiksi esitetään mm. mahdollisimman varhaista 
ongelman toteamista, mini-interventioita ja vaikeassa päihderiippuvuu-
dessa erityispalveluihin ohjaamista. Alkoholiriippuvaiselle ihmiselle voi-
daan teoksen esittelemistä hoitovaihtoehdoista tarjota myös katkaisuhoi-
toa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa, ryhmäterapiaa (teoksessa ryhmä-
terapialla tarkoitetaan oma-apuryhmiä, mini-interventioryhmiä, retkah-
duksen ehkäisyryhmiä, naisten ryhmiä sekä kognitiivisia ryhmiä), perhe- ja 
verkostoterapiaa, Minnesota-mallia, AA:n 12 askeleen ohjelmaa, lääkehoi-
toa ja - mikäli alkoholiriippuvainen on työelämässä - työterveyshuollon tu-
kea.  
 
Alkoholismin ja päihteiden ongelmakäytön hoidon tehoa käsitteleviä tut-
kimuksia on julkaistu tuhansia. Alkoholiriippuvuuden psykososiaalisia hoi-
tomuotoja koskevien vuoden 2000-loppuun mennessä julkaistujen tutki-
musten meta-analyysin perusteella voitiin osoittaa, että monilla spesifisillä 
selkeään rakenteeseen perustuvilla psykososiaalisilla hoitomuodoilla oli 
toisiaan vastaava positiivinen vaikutus hoitotulokseen. Tieteellistä näyttöä 
ei ole siitä, että jokin psykososiaalinen hoitomuoto sopisi tietylle potilas-
ryhmälle paremmin kuin jokin toinen. Alkoholismin varhaisvaiheen hoi-
dossa vähäinenkin hoito näyttää tuottavan samanlaisen hoidon tuloksen 
kuin laaja hoito, mutta vaikean alkoholiriippuvuuden hoidossa laaja hoito 
tuottaa paremman tuloksen. Asunnottomat ja psyykkisistä ongelmista kär-
sivät alkoholiriippuvaiset potilaat hyötyvät laaja-alaisesta hoidosta, jossa 
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alkoholiongelman lisäksi hoidetaan sekä psyykkistä sairautta ja sosiaalisia 
ongelmia. Avohoidon ja laitoshoidon väliset erot hoitotuloksissa ovat vä-
häisiä. (Salaspuro 2003, 273–275.) 

3.3 Alkoholiriippuvuuden hoito Käypä hoito -suosituksessa 

Alkoholiongelmaa sairastavan ihmisen hoitoa koskevassa Käypä hoito – 
suosituksessa todetaan, että hyvä hoitosuhde ja psykososiaaliset hoidot 
ovat potilastyön perusta. Suosituksessa todetaan, että koska alkoholion-
gelmaan kietoutuu ihmisen koko elämänpiiri, hoidonkin on oltava koko-
naisvaltaista. Käypä hoito – suosituksen mukaan hyvä hoitosuhde on yh-
teydessä hyviin hoitotuloksiin ja hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot 
vaikuttavat ilmeisesti hoitotulokseen. Suosituksen mukaisesti hoitavan 
henkilön on hyvä arvioida omia vuorovaikutustaitojaan ja pyrkiä vuorovai-
kutustaitojen kehittämiseen. Suosituksessa esitetään, että psykososiaali-
sen hoidon tulokset vaihtelevat hoitavan henkilön mukaan. (Alkoholion-
gelmaisen hoito: Käypä hoito – suositus 2015.)  
 
Alkoholiongelmaa sairastavan ihmisen hoitoa koskevassa Käypä hoito – 
suosituksessa todetaan, että moniongelmaisia henkilöitä on tutkittu vähän 
ja tutkimusten seuranta-ajat ovat yleensä lyhyitä. Suosituksessa todetaan 
sekä hoitomuoto että hoitavan henkilön ominaisuuksien vaikuttavan hoi-
don tulokseen. Suosituksessa todetaan myös, että nk. yhteisövahvistusoh-
jelma on ilmeisesti tehokkaampi hoitovaihtoehto verrattuna päihdeongel-
man tavanomaiseen hoitoon (suosituksessa viitattuun tutkimukseen osal-
listuneet kontrolli-ryhmät saivat tavanomaista hoitoa, jolla tarkoitetaan 
neuvontaa, Antabusta tai AA-ideologiaan perustuvaa hoitoa). Käypä hoito 
– suosituksessa yhteisövahvistusohjelmalla tarkoitetaan CRA-
menetelmää, jonka avulla raittiutta pyritään tukemaan ihmissuhteiden 
sekä vapaa-ajan harrastusten avulla. Tämä hoitomuoto ei Käypä hoito – 
suosituksen mukaan ole Suomessa käytössä tällä nimellä, mutta vastaavia 
elementtejä sisältyy moniin hoito-ohjelmiin. (Alkoholiongelmaisen hoito: 
Käypä hoito – suositus 2015.) 
 
Alkoholiongelmaa sairastavan ihmisen hoitoa koskevassa Käypä hoito – 
suosituksessa todetaan päihdehoitopaikan laadun arvioimiseen liittyen, 
että hoito-otteen tulisi olla kokonaisvaltainen ja moralisoimaton, sillä po-
tilas vaistoaa herkästi hoitohenkilöstön kielteisen tai moralisoivan asen-
teen. (Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito – suositus 2015.) Tiiviste-
tysti voidaan sanoa, että Käypä hoito – suosituksen mukaan päihdeongel-
man hoidossa hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot, kyky itsereflektioon 
ja omien ajatusten ja tuntemusten hyödyntäminen vuorovaikutustyössä ja 
päihdeongelman käsittelemisessä niin kahdenkeskisessä asiakastyössä 
kuin yhteisössäkin vaikuttavat hoidon laatuun.  
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4 YHTEISÖHOITO 

Tässä yhteisöhoidon teoriaa käsittelevässä kappaleessa pyrin esittämään 
yhteisöhoidon teoriaa siten, että lukija voi hahmottaa yhteisöhoidon teo-
riapohjaa sekä yhteisökasvatuksen että päihdelääketieteen näkökulmista. 
Tavoitteena on, paitsi opinnäytetyön teoriapohjan määrittely myös se, 
että tämän kappaleen luettuaan lukija voisi ymmärtää opinnäytetyöpro-
sessin aikana tekemiäni ratkaisuja ja menetelmäkansion sisällöllisiä valin-
toja. Yhteisöhoidon teoriaa ovat kehittäneet mm. Maxwell Jones (1907–
1990) ja Suomessa Kari Murto ja Kalevi Kaipio.  

4.1 Yhteisöhoito päihdelääketieteen näkökulmasta 

Hoitoyhteisöjen toiminta on Suomessa nykyisin varsin laajaa ja monipuo-
lista. Valitettavasti hoitoyhteisöjen toiminnasta on vain hyvin vähän ohjel-
mien ominaisuuksia kuvaavaa tai niiden vaikuttavuutta mittaavaa doku-
mentoitua tutkimustietoa. Suomalaiset yhteisöhoito-ohjelmat voidaan ja-
otella avohoitoyhteisöjen ohjelmiin ja laitosyhteisöihin. (Holopainen 2003, 
510–511.) 
 
Avohoitoyhteisöjen ohjelmia ovat 1) omaan kokemukseen perustuvat yh-
teisöt (AA, NA, A-klinikoiden asiakasyhteisöt, kristilliset päihdeongelman 
kokeneiden asiakasyhteisöt ja laitosyhteisöjen jatkohoitoryhmät), 2) kun-
nalliset sekä yhteisöjen ja yhdistysten päiväkeskukset ja 3) kunnalliset ja 
järjestöjen perustamat hoitokotiyhteisöt. Laitosyhteisöjä Holopaisen jaot-
telussa edustavat perinteiset päihdehuollon laitokset, joissa käytetään 
vaihtelevasti yhteisöhoito-ohjelmia, kognitiivisia ohjelmia ja toiminnallisia 
ohjelmia. (Holopainen 2003, 511.) 
 
Vaikka yhteisöhoito on toteuttamistavoiltaan vaihtelevaa, voidaan kuiten-
kin todeta, että ammatillisesti organisoituneissa hoitoyhteisöissä käyte-
tään tietoisesti ryhmäprosesseja päihderiippuvuuden aiheuttamien psyyk-
kisten ongelmien ja erityisesti riippuvuuskäyttäytymisen korjaamiseksi. 
Ryhmissä tapahtuu oman ja vertaisten ihmisten tilan luonnollista vertailua. 
Yhdistäväksi tekijäksi ryhmässä voi tulla ihmisen omaksuman passiivisen 
potilaan roolin korvautuminen aktiivisella oma-aputoiminnalla. (Holopai-
nen 2003, 507.) 

4.2 Ryhmämuotoinen toiminta päihdelääketieteen näkökulmasta 

Alkoholiriippuvuudesta paraneminen on monimutkainen prosessi eikä 
voida varmasti osoittaa, mitkä tekijät ihmisen parantavat. Ryhmäterapi-
assa on havaittu potilaan selviytymistä tukevia tekijöitä. Ryhmissä alkoho-
liriippuvainen voi konkreettisesti havaita, että jotkut ihmiset ovat selviyty-
neet ongelmistaan, ja että toiset ihmiset tulevat toimeen ongelmiensa 
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kanssa. Ryhmässä muut ryhmän jäsenet voivat rohkaista alkoholiriippu-
vuutta sairastavaa ongelmien ratkaisussa. (Tuomola 2003, 225.) 
 
Ryhmässä alkoholiriippuvainen voi auttaa toisia ryhmän jäseniä neuvo-
malla ja muita auttaessa oma riippuvuuskäyttäytyminen voi jäädä taka-
alalle. Ryhmäterapian hyvä puoli on myös se, että ryhmässä osallistuja voi 
jakaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Kiinteässä ryhmässä syntyy kokemus 
hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemisesta ja tämä voi olla alkoholiriippu-
vaiselle uudenlainen tunne. (Tuomola 2003, 225.) 
 
Ryhmä voi luoda positiivista ryhmäpainetta, jolloin ryhmän toiminnasta 
pois jääminen käy vaikeammaksi. Ryhmässä alkoholiriippuvaisen on myös 
mahdollista ilmaista tunteitaan toisten läsnä ollessa. Tällöin tunteita ei tar-
vitse enää piilottaa vaan tunteita voi tuoda esiin turvallisessa ilmapiirissä 
selvin päin. Näin alkoholiriippuvainen voi puhua myös omista peloistaan. 
Yleensä alkoholiriippuvainen ei ole aikaisemmin kyennyt ilmaisemaan kiel-
teisiä tunteita vapaasti. Ryhmässä itsetuntemus kehittyy kun alkoholiriip-
puvainen tulee tietoiseksi nykyiseen elämäntilanteeseen liittyvistä tunteis-
taan. Lisäksi alkoholiriippuvainen voi oppia, kuinka oma ajattelu ja suhtau-
tuminen vaikuttaa siihen, miltä hänestä tuntuu ja miten hän käyttäytyy 
vuorovaikutustilanteissa. (Tuomola 2003, 226.) 
 
Ryhmämuotoisen toiminnan hyötynä voidaan nähdä myös se, että ryhmä 
antaa palautetta yksittäisen jäsenen käyttäytymisestä. Ryhmässä on mah-
dollista harjoitella ongelmallisten vuorovaikutustilanteiden ratkaisemista 
ja selviytymistaitoja. Vuorovaikutustaitojen parantuminen on palkitsevaa 
ja voi lisätä hoitoon sitoutumista ja vähentää ryhmän jäsenten ahdistunei-
suutta. Lisäksi ryhmämuotoisen toiminnan hyötynä voidaan pitää sitä, että 
alkoholiriippuvuutta sairastavan sosiaalinen verkosto voi laajentua. Ihan-
netapauksessa ryhmän jäsen havaitsee, että hänellä on vastuu omasta elä-
mästään ja että hän voi muuttaa omaa ajatteluaan ja tunteitaan ja sen 
myötä käyttäytymistään. Ryhmässä voidaan tarkastella myös elämän pe-
rimmäisiä kysymyksiä vertaisryhmässä, jossa osallistujat voivat käyttää 
omaa kieltään ja löytää vaihtoehtoisia tarkastelukulmia. (Tuomola 2003, 
226.) 

4.3 Terapeuttinen yhteisö päihdelääketieteen näkökulmasta 

Kuten yhteisöhoitoa käsittelevän kappaleen alussa todettiin, alkoholiriip-
puvuuden hoidossa käytetyn ryhmämuotoisen toiminnan ja yhteisöhoidon 
tarkka määrittely on haastavaa. Terapeuttisen yhteisön tarkka määrittely 
on myös vaikeaa mutta hoitostandardeja löytyy. Terapeuttisen yhteisön 
hoitostandardit ovat Holopaisen (2003, 509) mukaan seuraavat: 
 

 valvottu päihteettömyys 

 vertaisten oma-apumallin ja erikoistuneen lääketieteellisesti koulute-
tun mielenterveys- ja kasvatushenkilöstön yhteistoiminta 

 yhteisön jäsenten aktiivinen osallistuminen 
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 roolimallien tarjoaminen 

 sosiaalisesti hyväksytty ja vastuullinen käyttäytyminen 

 luottamus yhteisön arvojärjestelmän uudelleensosiaalistamisvoimaan 

 tukeutuminen vertaisiin ja hoitoyhteisöön 

 itsekritiikki sekä valmius ottaa vastaan palautetta käyttäytymisestä ja 
asenteista 

 painopiste nykyisessä käyttäytymisessä ja motiivien tunnistamisessa 

4.4 Terapeuttinen yhteisö yhteisöhoidon suuntauksena 

Terapeuttiset yhteisöt edustavat jo 1900-luvun alkupuolella syntynyttä yh-
teisöllistä, tasa-arvoon ja perustason demokratiaan perustuvaa hoito- ja 
kuntoutusmallia (Murto 2013a, 9). Murto määrittelee yhteisöhoidon yleis-
käsitteeksi erilaisten asiakasryhmien auttamiseen pyrkiville, yhteisöllisiä 
menetelmiä käyttäville hoito- ja kuntoutussuuntauksille, joiden keskiössä 
on koko yhteisön tietoinen hyödyntäminen perustehtävän toteuttami-
sessa. Yhteisöhoidon suuntauksia ovat Murron jaottelun mukaan psykiat-
riset terapeuttiset yhteisöt, päihteiden käyttäjien terapeuttiset yhteisöt 
sekä kasvatukselliset yhteisöt. Terapeuttinen yhteisö voidaan siis määri-
tellä yhteisöhoidon keskeiseksi suuntaukseksi psykiatristen asukkaiden ja 
päihteiden käyttäjien hoidossa ja kuntoutuksessa. (Murto 2013b, 12.) 
 
Murron (2013b, 12–13) mukaan terapeuttisen yhteisön periaatteita ovat: 
demokraattisuus, sallivuus, yhteisöllisyys ja realiteettikonfrontaatio. Tera-
peuttisen yhteisön keskeisiä toimintastrategioita voidaan Murron (2013b, 
13) mukaan kuvailla myös seuraavilla piirteillä: 
 

 kommunikaation vapaus 

 kaiken tapahtuneen analysointi 

 oppimiskokemusten tarjoaminen 

 auktoriteettipyramidin madaltaminen 

 roolien tutkiminen 
 
Murto (2013b, 13) esittelee Bloorin (1988) terapeuttisia yhteisöjä koske-
van jaottelun, jonka mukaan terapeuttiset yhteisöt eroavat toisistaan 
paitsi taustateorian, myös seuraavien käytännön piirteiden osalta:   
 

 Kuinka paljon ja kuinka syviä tulkintoja ne käyttävät 

 Kuinka paljon ne käyttävät konfrontaatiota ja muita spesifejä inter-
ventioita 

 Kuinka paljon ne turvautuvat hallitsemisessa valtaan ja auktoriteettiin 

 Kuinka paljon ne hyödyntävät päivittäisen toiminnan eri puolia tera-
peuttisesti 

 Kuinka paljon on kehittynyt rutinoituneita ja vakiintuneita terapeutti-
sia menettelytapoja 
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Yhteisöhoidon keskeisen kehittäjän Maxwell Jonesin (1968, 1976) mukaan 
terapeuttiseksi yhteisöksi voidaan puolestaan kutsua mitä tahansa hoito- 
ja kuntoutusyhteisöä, joka pyrkii parantamaan potilaiden tai asiakkaiden 
tilaa. Potilaiden tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi tarjoamalla mah-
dollisuuksia työhön, kykyjen kehittymiseen, yhteisön päivittäiseen johta-
miseen sekä koko yhteisön, henkilöstön ja potilaan mukaan ottamiseen yh-
teisön hoitoon ja hallintoon. (Murto 2013b, 14.) 
 
Päihteiden käyttäjien terapeuttisen yhteisön juuret juontavat yhdysvalta-
laiseen, 1950-luvulla perustettuun Synanon – yhteisöön, jossa kuntoutus 
perustui asiakkaiden keskinäisen terapeuttisen potentiaalin hyödyntämi-
selle. Synanon sai nopeasti mainetta hyvien tuloksiensa ansiosta ja mallia 
alettiin käyttää myös vaikeasti kuntoutettavien huumeiden käyttäjien 
hoito- ja kuntoutusmuotona. Synanonin käyneiden entisten narkomaanien 
perustamat ja johtamat yhteisöt kuten Daytop ja Phoenix House ovat jat-
kaneet ja kehittäneet edelleen Synanonin malliin perustuvaa toimintaa. 
(Murto 2013b, 14.) 
 
Päihteiden käyttäjien terapeuttisen yhteisön tehtäväksi George De Leon 
(2000) määrittelee identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämänta-
van muutoksen tarjoamalla osallistumista, vastuuta, luottamusta ja oikean 
elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla yhteisön päivittäi-
sessä elämässä. Kuntoutuminen ei siis tarkoita vain käyttäytymisen muu-
tosta vaan uutta elämäntapaa uusine arvoineen ja asenteineen suhteessa 
itseensä, toisiin ja yhteiskuntaan. Kuntoutumisen perustan De Leon katsoo 
olevan siinä, että yksilö kokee olevansa yhteisössä turvassa ja hyväksytty. 
Tavoitteena on De Leonin mukaan luotettava, vastuullinen ihminen, hyvä 
vanhempi, puoliso tai lapsi, joka pyrkii hankkimaan koulutuksen, vakaan 
talouden, kodin ja ihmissuhteet sekä mahdollisesti auttamaan muita sa-
mankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. (Murto 2013b, 14.) 

4.5 Yhteisökasvatus yhteisöhoidon suuntauksena 

Yhteisökasvatus edustaa kasvatuksellista yhteisöhoidon suuntausta, jonka 
tarkoituksena on tukea yksilön myönteistä kasvua ja kehitystä tavoitteena 
itseensä luottava, yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen ja luova ihminen 
(Murto 2013b, 15). Yhteisökasvatukseksi nimetty suuntaus kehittyi Jyväs-
kylän poikien oppilaskodissa 1970-luvulla. Kalevi Kaipion ja Kari Murron 
merkitys yhteisökasvatuksen kehittämisessä on ollut merkittävä. Kaipio 
(2009) tiivistää yhteisökasvatuksen ja – hoidon menetelmän seuraavasti: 
 

 ”Tärkeäksi lähtökohdaksi on osoittautunut se, että käyttäy-
tymistä ohjaavan normiston, toiminnan periaatteiden ja käy-
tännön tulee jatkuvasti muuttua ryhmän, yhteisön ja yhteis-
kunnan muutosten myötä. Yhteisö ja kaikki sen jäsenet luovat 
koko ajan normatiivista, turvallista ylärakennelmaa, johon 
henkilökunta ja myös asiakkaat vertaisryhmänä sitoutuvat ja 
jota he näin samalla kunnioittavat yksilöllisen toimintansa 



10 
 

 
 

perustana. Yhteisö opitaan ymmärtämään metodina ja jatku-
vasti muuttuvana, itseään korjaavana luovana prosessina.” 
(Murto 2013b, 15.) 

4.6 Yhteisöhoidon suuntausten vertailua 

Opinnäytetyötä varten etsin asukaslähtöistä lähestymistapaa painottavaa 
tutkimuksellista tietoa yhteisöhoitoa toteuttavista yhteisöistä, joista yksi – 
opinnäytetyö tosin - tarkasteli Maxwell Jonesin kehittämän terapeuttisen 
yhteisön tapaan toiminutta Into-yhteisöä Mainiemessä ja Mainiemen yh-
teisön asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä. Into-yhteisön toimin-
taan perehtyneiden Sari Honkasen ja Laura Hulkkosen (2009) mukaan yh-
teisöllinen työote vaatii työntekijältä itsensä alttiiksi laittamista, kykyä ot-
taa vastaan monenlaista palautetta, arvostelua ja kritiikkiä yhteisöltä. Hon-
kanen ja Hulkkonen esittävät myös, että ”yhteisössä työntekijällä ei voi olla 
yllään ammattilaisen viittaa ja suojamuuria, jonka taakse piiloutua”. Työn-
tekijän on osattava antaa asioita itsestään, sillä työntekijä on yksi yhteisön 
jäsenistä. Työntekijällä tulisi myös olla herkkyyttä havaita yhteisössä ta-
pahtuvia ilmiöitä ja ennen kaikkea rohkeutta ottaa ne puheeksi. Yksi työn-
tekijän tärkeimmistä tehtävistä on kyseenalaistaa asioita ja herättää kes-
kustelua.  (Honkanen & Hulkkonen 2009, 19–20.) 
 
Santalan (2008, 146) mukaan Bloor, McKeganey & Fonkert (1988) erotte-
levat yhteisöt ja niiden käyttämät kuntoutusmallit toisistaan sen suhteen, 
millaisin yhteisöllisin järjestelyin ne pyrkivät luomaan asiakkaiden kuntou-
tumista tukevia terapeuttisia ja pedagogisia vuorovaikutustapahtumia. 
Santalan (2008, 157) mukaan Rapoport (1960) esittää, että demokraatti-
sen yhteisökuntoutuksen ideologia on melko kompleksinen, hajanainen ja 
vaikeasti välitettävissä muille.  
 
Santalan (2008, 147) mukaan Maxwell Jonesin (1976) kehittämän demo-
kraattisen terapeuttisen yhteisön pyrkimyksenä on yksinkertaistetusti vält-
tää asukkaiden passivoitumista ja riippuvuutta henkilökunnasta kahden-
suuntaiseen kommunikaatioon perustuvalla avoimella järjestelmällä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä kontrollin vähentämistä jakamalla valtaa ja 
vastuuta tasaisemmin kaikille yhteisön jäsenille sekä asiakkaiden osallista-
mista päätöksentekoon. Asiakaslähtöisyyden edistäminen edellyttää yh-
teisöltä siirtymistä perinteisestä asiantuntijan tai työntekijän näkökul-
masta asiakaskeskeisempään ja demokraattisempaan kuntoutuskulttuu-
riin.  
 
Rapoportin (1960) mukaan Maxwell Jones uskoi osallisuuden saavuttami-
sessa keskeisten toimintaperiaatteiden olevan sallivuus, yhteisöllisyys, de-
mokratia ja realiteettikonfrontaatio (Santala 2008, 147). Samankaltaisia 
ajatuksia esittää Kari Murto (2013b, 12–13). 
 
Santalan (2008, 155) mukaan Maxwell Jones (1976) esittää, että demo-
kraattisessa yhteisöllisessä kuntoutuksessa tapahtuu sosiaalista oppimista, 
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jolla tarkoitetaan arjesta tai elämästä oppimista eli arjen yhteiselämän 
vuorovaikutustilanteissa syntyvien konfliktien ja kriisien yhteistä tutki-
mista, käsittelyä, ratkaisemista sekä niistä oppimista hyväksikäyttämällä 
kaikkia mahdollisia terapeuttisen vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan 
keinoja. Tämän toiminnan tavoitteena on tukea yksilöiden kehittymistä ja 
kasvua vastuullisiksi yhteisön jäseniksi. Arjen yhdessä tutkiminen edellyt-
tää, että yhteisössä kyetään rakentavasti keskustelemaan erilaisten kriisi-
tilanteiden ja konfliktien aiheuttamista tunteista. Yhteisölliset kriisitilan-
teet tulee mieltää oppimistilanteina eikä ongelmina.  
 
Lyhykäisyydessään yhteisökasvatuksen suuntauksia yhdistävät periaatteet 
ovat: tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys, terveen järjen käyttö, avoimuus ja re-
hellisyys, ehdoton oikeudenmukaisuus, luottamus sekä fyysinen ja psyyk-
kinen koskemattomuus. Keskeistä yhteisöhoidossa on, että kaikkea mitä 
yhteisössä tapahtuu, tulisi arvioida ja pohtia yhteisön perustehtävästä kä-
sin. (Murto 1997, 191–192, 239.) 

4.7 Yhteinen sosiaalinen todellisuus yhteisöllisyyden perustana 

Kari Murron mukaan yhteisön tietoisen hyödyntämisen haasteet liittyvät 
yhteisön rakentamiseen, yhtenäisen henkilöstöyhteistyön luomiseen ja 
vertaisryhmän luottamuksen hankkimiseen. Terapeuttisen yhteisön voi-
daan ajatella rakentuvan sisäisesti kolmesta osasta: johto, henkilöstöyh-
teisö ja asiakas-/vertaisyhteisö. (Murto 2013c, 18.) 
 
Yleensä näiden kolmen toimijan välissä on yhteisöllinen kuilu, jonka yli val-
lankäyttö on tapahtunut yksipuolisesti ja hierarkkisesti ylhäältä alas. Yksit-
täisten hoitajien suhde omiin asiakkaisiinsa voi olla hyvinkin läheinen 
mutta yhteisöjen välistä etäisyyttä tämä ei kuitenkaan poista. Tästä seuraa 
se, että johto, henkilöstö ja asiakkaat elävät omaa elämäänsä erillään toi-
sistaan, omissa sosiaalisissa todellisuuksissaan. Tämä yhteinen sosiaalinen 
todellisuus on näkymätöntä todellisuutta, mutta erittäin vahvasti jäseniin 
vaikuttavaa. Yhteisön ilmapiiri on jäsentensä subjektiivista todellisuutta, 
ellei siitä keskustella ja kokemuksia jaeta yhdessä. Jakamalla keskustellen 
subjektiivista kokemistaan ja siihen vaikuttavia seikkoja yhteisön jäsenet 
luovat yhteistä sosiaalista todellisuutta, joka Murron mukaan on yhteisöl-
lisyyden perusta. (Murto 2013c, 18.) 
 
Terapeuttisessa yhteisössä tämän Murron kuvaaman yhteisen sosiaalisen 
todellisuuden rakentaminen edellyttää johtoa, henkilöstöä ja asiakkaita 
erottavien kuilujen ylittämistä. Yhteisen sosiaalisen todellisuuden rakenta-
minen perustuu siten jatkuvaan yhteisölliseen dialogiin, jota käydään joh-
don, henkilökunnan ja asiakkaiden kesken. Tämän dialogin ydin on Murron 
mukaan avautumisessa ja kuuntelussa keskinäisen, vastavuoroisen ym-
märtämisen rakentamiseksi. Yhteisöllisen dialogin toteutuminen edellyt-
tää dialogia tukevia toiminnallisia rakenteita ja avoimuuden toimintakult-
tuuria. (Murto 2013c, 18.) 
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4.8 Kohtaamattomuus hoitosuhteessa  

Kuten olen edellä kirjoittanut, yhteisöllisyys on käsitteenä vaikea määri-
tellä tyhjentävästi. Yksi ulottuvuus käsitteen määrittelyssä on tarkastella 
sitä yksinäisyys – yhteisöllisyys – käsiteparin kautta. Liisa Karhe tutkii väi-
töskirjassaan potilaan kokemusmaailmaan aikaisemmin tunnistamatonta 
yksinäisyysdimesiota, jota Karhe kutsuu hoitoyksinäisyydeksi. 
 
Karhe (2017, 9) määrittelee hoitoyksinäisyyden potilaan subjektiiviseksi, 
ei-toivotuksi kokemukseksi, jossa potilas kokee olevansa hylätty ja unoh-
dettu. Karhen tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata ja selittää potilaan 
yksinäisyyttä ja potilaan yksinäisyyden merkitystä hoitosuhteessa, sekä 
tarkastella sitä, missä määrin potilaat kokevat jäävänsä yksin hoitosuh-
teessa. Karhen tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu dia-
logifilosofian, hoitotieteellisen teoriatiedon ja yksinäisyysteorioiden poh-
jalta. Karhen tutkimukseen (2017, 10) haastatellut potilaat kertoivat hoi-
toyksinäisyyden kokemusten viivästyttäneen heidän toipumistaan ja ai-
heuttaneen heille epäluottamusta ja turvattomuutta, mutta myös huonoja 
hoitokokemuksia ja ikäviä muistoja. Karhen tutkimusta varten tehdyistä 
haastatteluista käy ilmi, että potilaiden hoitoyksinäisyyttä lieventäneet te-
kijät olivat päinvastaisia kuin aiheuttaneet tekijät. 
 
Yksinäisyyden terveyttä ja hyvinvointia heikentävä vaikutus on tiedostettu 
myös muilla tutkimuksen kentillä. Saaren (2016, 305) mukaan erilaisissa 
laitoksissa olevien henkilöiden yksinäisyys ja yhteisöllisyys on kysymys, jo-
hon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kuten Saari teoksessaan kirjoit-
taa, laitoksia on monenlaisia, ja ne voidaan luokitella muun muassa niissä 
asuvien henkilöiden iän, vapaaehtoisuuden, kognitiivisen ja fyysisen toi-
mintakyvyn, autonomian sekä oleskelun keston mukaan. Yksinäisyyden 
kannalta olennaisimpia ovat Saaren mukaan kasvatusta ja koulutusta an-
tavat laitokset ja erityisryhmien palvelut.  
 
Saaren mukaan vähemmän tutkimusta on tehty asunnottomien, vammais-
ten ja laitospalvelujen (tai niihin verrattavissa olevien muiden palvelujen) 
tuotantotavan vaikutuksesta yksinäisyyteen ja toistaiseksi näissä tutki-
muksissa on Saaren mukaan käsitelty yksittäisiä laitoksia. Kiinnostava on 
Saaren havainto, jonka mukaan asunnottomien asumisyksiköstä tehty 
määrälliseen aineistoon perustuva tutkimus osoitti, että asukkaiden hyvin-
vointi ja terveys vaihtelivat voimakkaasti ja tätä vaihtelua selitti ennen 
kaikkea yksinäisyyden kokemus. Saari toteaa laitosten sosiaalisten käytän-
töjen voivan eristää asukkaita toisistaan ja vähentää yhdessä tekemisen 
mahdollisuuksia ja siten jäljellä olevien toimintakykyjen käyttöä. Myös se, 
määrittääkö laitoksen henkilökunta yksikön asukkaiden kodiksi vai tervey-
denhuoltoalan hoitolaitokseksi, muokkaa asukkaiden elämän edellytyksiä. 
(Saari 2016, 305–306.) Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen on eri-
laisissa hoitolaitoksissa keskeistä asukkaan kokonaishyvinvoinnin edistä-
miseksi. Hoitoyksinäisyyttä käsittelevää tutkimustietoa saadaan toivotta-
vasti tulevaisuudessa lisää.  
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5 TIEDONHAKU 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä toimin-
nan ohjeistamista ja toiminnan järkeistämistä (Vilkka & Airaksinen 2003,9). 
Usein toiminnallisissa opinnäytetöissä riittää teoreettiseksi näkökulmaksi 
jokin alan käsite tai käsitteen määrittely. Aina ei ole välttämätöntä toteut-
taa toiminnallista opinnäytetyötä koko teorian näkökulmasta. (Vilkka & Ai-
raksinen 2003, 43.) Oppilaitoksen opinnäytetyötä koskevat vaatimukset 
edellyttävät, että teoriapohjaan on sisällytettävä tutkittua tietoa. Oppilai-
toksen vaatimuksen mukaisesti tiedonhaun taulukko esitetään opinnäyte-
työn liitteenä (2). Opinnäytetyön teoriapohjan tiedonhaussa on oppilaitok-
sen antaman ohjeistuksen mukaisesti käytetty Käypä hoito-suositusta, Ter-
veysporttia, Finna-, Melinda-, Cinahl- ja Medic-tietokantoja. Manuaalista 
tiedonhakua on hyödynnetty tiedonhaussa työn soveltavan luonteen 
vuoksi.   
 
Opinnäytetyön tuotoksena olevan menetelmäkansion pääpaino ei ole tut-
kitun tiedon esittelyssä vaan konkreettisessa, työelämätahon tarpeita vas-
taavassa toiminnan kehittämisessä. Tämän vuoksi menetelmäkansioon lii-
tetty materiaali on luonteeltaan soveltavaa. Materiaalin käyttämisperus-
teena on ollut huolellinen asumisyhteisön toimintaan perehtyminen ja yh-
teisön toimintakulttuuriin tutustuminen osallistuvan havainnoinnin avulla. 
Menetelmäkansion tietoperustaksi voitaneen siis laskea myös asumisyh-
teisön huolellisen alkukartoituksen pohjalta syntyneet havainnot, joiden 
oikeellisuutta on tarkistettu asumisyhteisössä säännöllisesti käytyjen ref-
lektointikeskustelujen avulla.  

6 MENETELMÄKANSIO  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön työelämätahon eli päihdekuntoutu-
jien asumisyhteisön asukkaita yhdistää asunnon tarve ja pitkäaikainen 
päihdeongelma. Asukkailla on eriasteista tuen tarvetta käytännön arjessa, 
oman terveyden hoidossa sekä yleisesti elämänhallinnassa. Asumisyksi-
kössä tarjotaan työntekijöiden toimesta arjen tukemisen lisäksi vapaaeh-
toisuuteen perustuen erilaisia ryhmiä ja toimintoja päihdeongelman käsit-
telyyn. Asumisyksikön toiminnan tarkoituksena on edistää asukkaan toipu-
mista päihdeongelmasta ja pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti asukkaan 
elämänlaatuun ja lisätä asukkaan elämänhallintaa. Asumisyksikön käytän-
nön työn haasteellisuus liittyy samaan asiaan, asukkaan motivaatioon kun-
toutua. Asumisyksikön käytännön arjessa oleellisena haasteena on ollut se, 
että työntekijöiden tarjoamiin yhteisiin aktiviteetteihin ja ryhmiin on haas-
tavaa löytää osallistujia. Asumisyksikössä pyritään työntekijöiden toimesta 
motivoimaan asukkaita omatoimisuuteen. Vastuunotto itsestä tarkoittaa 
asumisyksikön arjessa esimerkiksi raha-asioiden hoitoa, terveyden hoita-
mista, lääkehoidosta huolehtimista, asunnon siisteydestä huolehtimista, 
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sitoutumista päihdeongelman käsittelyyn sekä vastuullista toimintaa asu-
misyhteisön toisten jäsenten kanssa. Edellä kuvatuista lähtökohdista käsin 
lähdin kehittämään keinoja asukkaiden parempaan hoitoon sitoutumi-
seen. 

6.1 Asumisyhteisön toimintaan tutustuminen 

Opinnäytetyöhön liittyvässä alkutapaamisessa sovimme työnantajatahon 
kanssa opinnäytetyöprosessin keston asumisyksikössä (yksi vuosi), asumis-
yksikön toimintaan osallistumiseni määrän (noin kaksi päivää viikossa) 
sekä sen, että opinnäytetyöprosessin päättyessä, esittelen tekemäni ha-
vainnot, syntyneet ajatukset sekä konkreettiset kehittämisehdotukset asu-
misyksikössä. Halusin tehdä opinnäytetyön tarkoituksellisesti pidemmän 
ajan kuluessa, jotta asioiden pohtimiselle ja itse opinnäytetyöprosessille 
olisi riittävästi aikaa, jotta saavutettaisiin laadukas ja työyhteisön tarpeisiin 
vastaava työ. Opinnäytetyön käytännön osuus alkoi syyskuussa 2016 asu-
mispalveluyksikköön tutustumisella. Käytännössä osallistuin asumisyhtei-
sön arkeen aikavälillä lokakuu 2016-toukokuu 2017.  
 
Alkuun osallistuin asumisyhteisön arkeen tiiviimmin, jotta sain yleiskäsityk-
sen asumisyhteisön toiminnasta. Alun tiiviimmän osallistumisen jälkeen 
läsnäoloni asumisyhteisössä vakiintui kahteen käyntikertaan viikossa. 
Osallistuin työyhteisön viikkopalaveriin (kerran viikossa), viikottaiseen asu-
misyhteisössä työntekijän toimesta järjestettävään asukkaille tarkoitet-
tuun vertaisryhmään (kerran viikossa) sekä asumisyhteisön yhteiseen yh-
teisökokoukseen (kerran viikossa). 
 
Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa kerroin taustastani ja opinnäyte-
työstäni asukkaille ja työyhteisön jäsenille jokaviikkoisessa yhteisökokouk-
sessa. Opinnäytetyöprosessin ensimmäisinä kuukausina osallistuin asu-
misyksikön arkeen. Osallistuin myös kaikkiin asumisyhteisön ryhmiin vä-
hintään kerran, jotta sain kokonaiskuvan siitä, minkälaisia toimintoja yh-
teisössä on tarjolla. Vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa pyrin neutraa-
liin kyselijän ja tarkkailijan rooliin, jotta tekemäni havainnot ja tulkinnat ei-
vät ohjautuisi liiaksi vastaamaan työntekijöiden sisäistämiä havainnointi- 
ja tulkintatapoja. Kannustin opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa työyh-
teisön jäseniä olemaan minuun yhteydessä kaikissa mahdollisissa työhöni 
liittyvissä kysymyksissä. Ilmaisin myös olevani kiinnostunut keskustele-
maan työntekijöiden kanssa päihdehoitotyöstä sekä yleisesti että kysei-
sessä asumisyhteisössä. Alkuvaiheessa lähetin sähköpostitse työyhteisölle 
kaksi ”kuukausikirjettä”, joissa kerroin asumisyhteisöstä saamistani vaiku-
telmista. Alkukuukausien aikana tarkensin opinnäytetyöni suunnitelmaa 
sekä itselleni että työyhteisölle. Pyysin alkuvaiheessa työntekijöiltä kom-
mentteja näistä ”kuukausikirjeistäni”. Pyysin henkilökuntaa antamaan pa-
lautetta sähköpostitse tai kasvokkain.  
 
Tutustuttuani asukkaisiin ja työntekijöihin ja saatuani yleiskäsityksen asu-
misyhteisön toiminnasta, tarkensin opinnäytetyöni etenemissuunnitelmaa 
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työyhteisölle. Noin kahden kuukauden toimintaan tutustumisen jälkeen 
minulle alkoi hahmottua, kuinka halusin opinnäytetyöprosessissa edetä. 
Tammikuusta 2017 alkaen aloitin viikoittaisen osallistumiseni asumisyhtei-
sössä järjestettävään ryhmään vertaistuesta sekä jokaviikkoiseen yhteisö-
kokoukseen. Ilmaisin myös työyhteisölle toiveeni, että työyhteisö keskinäi-
sen keskustelunsa pohjalta ilmoittaisi minulle, kuinka työyhteisö haluaa 
opinnäytetyöprosessin edetessä vaihtaa ajatuksia kanssani. Työyhteisölle 
yhteisesti osoitetut sähköiset kirjeet eivät olleet riittävän vuorovaikuttei-
nen yhteydenpitotapa. 
 
Tammikuusta 2017 alkaen osallistuin asumisyhteisön toimintaan kahdesti 
viikossa. Jokaviikkoisen vertaisryhmän jälkeen kävimme ryhmään vetäjän 
ominaisuudessa osallistuneen työntekijän kanssa läpi ryhmän sen viikkoi-
sen onnistumisen - mistä puhuttiin, oliko ryhmän tunnelma hyvä ja mitä 
ajatuksia ryhmästä minulle ja vetäjän ominaisuudessa ryhmään osallistu-
neelle työntekijälle jäi. Yhteisökokouksissa puolestaan pyrin vuorovaikut-
teisuuteen työyhteisön kanssa ja toimin kokouksessa kuten muutkin ko-
koukseen osallistujat – puheenvuoroa pyytäen ja mielipiteitä tai kysymyk-
siä esittäen.  

6.2 Toiminnallisen osuuden suunnittelu 

Helmikuussa 2017 tarkensin asumisyhteisön toimintaan osallistumiseni ta-
paa. Tässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia olin muodostanut käsityksen, 
että yhteisössä oli mielestäni havaittavissa muutostarvetta ja samoin halua 
muutokseen. Toin tämä havainnon esiin yksikköjohtajan kanssa käymässä 
reflektointikeskustelussa. Toin myös esiin näkemykseni, että yhteisö muut-
tuu yhteisön jäsenten ehdoilla ja muutoksen suunnan määräävät yhteisön 
jäsenet. Toin myös esiin käsitykseni siitä, että työntekijälähtöinen ajattelu- 
ja toimintatavan muutos edellyttää yhteistoiminnallisuutta. Yksittäinen 
työntekijä ei yhteistä tekemisen suuntaa muuta, ellei työyhteisö ole valmis 
antamaan toisin toimimiselle tilaa ja mahdollisuutta. Koska työyhteisö ei 
ollut opinnäytetyöprosessin tähän vaiheeseen mennessä osoittanut sel-
keää yhteistä halua aloittaa kanssani yhteistoiminnallisesti keskustellen 
toimintatapojen yhteistä pohdintaa ja koska opinnäytetyöprosessin oli kui-
tenkin jollakin tapaa edettävä, päädyin ratkaisuun menetelmäkansion laa-
timisesta.  
 
Pääasiallinen syy menetelmäkansion laatimiselle oli se, että työyhteisössä 
ei havaintojeni mukaan ollut vahvaa yhteistä linjaa osallistavamman toi-
minnan suunnitteluun ja nykyisten toimintamuotojen arviointiin. Koska 
opinnäytetyöprosessia oli jäljellä enää kolme kuukautta, halusin jättää työ-
yhteisölle jotakin konkreettista, jonka perusteella työyhteisö voi halutes-
saan omassa tahdissaan valitsemanaan ajankohtana arvioida omaa toimin-
taansa ja saada konkreettisia muutosehdotuksia asumisyhteisön toimin-
taan.  
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Tarkoitukseni oli menetelmäkansion avulla antaa tukea työyhteisön muu-
toshalukkaille ihmisille heidän pyrkimyksissään asumisyhteisön kehittä-
miseksi. Työyhteisössä tapahtui opinnäytetyöprosessin aikana useampia 
henkilöstömuutoksia, työntekijöiden jäädessä perhevapaille tai siirtyessä 
toisiin tehtäviin. Tämä vaikutti myös päätökseeni laatia menetelmäkansio, 
sillä kun tiiviissä työyhteisössä henkilökunta vaihtuu, muuttuu luonnolli-
sesti myös työyhteisön ja koko asumisyksikön dynamiikka.  

6.3 Menetelmäkansion laatiminen  

Osallisuutta arkeen – menetelmäkansion kehittämisen aloitin helmikuussa 
2017. Halusin luoda työyhteisön tarpeisiin kohdennetun kansion, jonka si-
sällön luomiseen osallistuisin minä ja työyhteisö yhdessä. Katsoin, että työ-
yhteisön kanssa yhteisesti laaditut sisällölliset tavoitteet palvelevat parem-
min asumisyhteisön tarpeita kuin ainoastaan omista lähtökohdistani laa-
dittu menetelmäkansio. Esittelin ajatuksen työyhteisölle ja lähdin liikkeelle 
työyhteisön omien työhön liittyvien kehittämistarpeiden kartoituksesta. 
Laadin työyhteisölle asumisyksikön toiminnan pohdintaan herätteleviä ky-
symyksiä sisältävän vihkosen, johon pyysin työyhteisön jäseniltä runsasta 
kommentointia. Pyysin myös vastauksia vihkosessa esittämiini lukuisiin ky-
symyksiin. Pyysin myös työntekijöitä kirjaamaan omia ideoitaan kehittä-
mistarpeista. Tämä menetelmäkansion sisällön laatimisen tueksi laadittu 
kartoitusvihkonen jätettiin työyhteisölle täytettäväksi. Vihkosessa käytiin 
läpi asumisyhteisön toimintoja (aamukokous, yhteisökokous, ruokailun 
järjestäminen, ryhmä vertaistuesta, yhteiset virkistys- ja asiointimatkat, 
lääkkeenjako jne.) yksitellen nelikentän avulla siten, että pyysin työyhtei-
sön jäseniä kirjoittamaan käsityksensä siitä,  
 

 mikä järjestetyn toiminnan tarkoitus on 

 mikä järjestetyssä toiminnassa toimii 

 mikä ei toimi ja miksi 

 kohdistuuko toimintaan työntekijän mielestä muutostarvetta 
 
Lisäksi tässä laatimassani kartoitusvihkosessa oli asumis- ja työyhteisön 
toimintaa koskevia kysymyksiä, joihin pyysin työntekijöiltä kommentteja. 
Näitä kysymyksiä esitettiin 31 kappaletta ja nämä kysymykset on nähtä-
vissä tämän opinnäytetyön liitteenä olevassa menetelmäkansiossa. 
 
Valitsin yllä kuvatun toimintatavan, jotta työntekijät pystyivät kommentoi-
maan, ideoimaan ja vastaamaan esittämiini kysymyksiin silloin, kun työn 
lomasta ehtivät ja halusivat. Näin tekemällä pyrin siihen, ettei yhteinen 
kartoitus ollut sidoksissa esimerkiksi työntekijöiden työvuoroihin tai siihen, 
pääseekö työntekijä esimerkiksi työryhmäpalaveriin paikalle. Halusin käyt-
tää tätä vihkosta menetelmäkansion laatimisen apuna, koska työyhteisö ei 
kokemukseni mukaan kovin helposti ilmaissut minulle mielipiteitään. Ajat-
telin kokeilla, innostuisiko työyhteisö pohtimaan asumisyhteisön toimin-
taa kirjoittamalla ja toisten tekemiä ehdotuksia täydentämällä ja kommen-
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toimalla. Tavoittelin tällä menetelmävalinnalla myös yhteistoiminnalli-
suutta: henkilökohtaisten kyselyiden sijaan ajattelin, että työyhteisön jä-
senten olisi mukava lukea nimettömänä toistensa ajatuksia asumisyhtei-
sön nykytilasta ja kehittämisen tarpeista. Uskon myös, että muutosta ei voi 
tuoda yhteisöön ulkoapäin, siksi halusin yhteistoiminnallisesti kartoittaa, 
minkälaista muutostarvetta asumisyhteisössä henkilökunnan puolesta ko-
ettiin.  
 
Aloitin menetelmäkansion sisällön kokoamisen helmikuussa 2017. Käytin 
menetelmäkansion laatimisessa apuna yllä kuvattua kysely- ja kartoitus-
vihkosta, johon työntekijät olivat kommentoineet esittämiäni kysymyksiä. 
Menetelmäkansion sisältöön vaikutti myös opinnäytetyöprosessin aikana 
kuulemani asukkaiden asumisyhteisön toimintaa koskevat näkemykset – 
erityisesti vertaisryhmään osallistuneiden asukkaiden mielipiteet. Mene-
telmäkansion sisältöön vaikutti luonnollisesti myös omat prosessin aikana 
tekemäni havainnot ja saadut kokemukset asumisyhteisön toiminnasta. 
Menetelmäkansion sisällön laadintaan vaikutti myös koko opinnäytetyö-
prosessin aikana työntekijöiden ja yksikön johtajan kanssa käymäni keskus-
telut. Vuoden aikana tapasin yksikön johtajaa kolme kertaa reflektoivan 
keskustelun merkeissä. Vertaisryhmän vetämiseen kanssani osallistunei-
den kahden työntekijän kanssa keskustelin myös paljon opinnäytetyöpro-
sessin aikana, tosin toinen heistä siirtyi toisiin työtehtäviin kesken vuoden. 

6.4 Osallistuvan havainnoinnin kuvaus 

Osallistuva havainnointi voidaan luokitella aktiiviseksi tai passiiviseksi. Ak-
tiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aktiivisesti läsnä-
olollaan tutkittavaan ilmiöön olemalla mukana esimerkiksi kehittämis-
työssä, projektissa tai vastaavassa tilanteessa aktiivisena toimijana. (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyöprosessin aikana olen 
hankkinut tietoa ja ymmärrystä asumisyhteisön toiminnasta seuraavilla ta-
voilla: 
 

 asumisyhteisön arjen osallistuva havainnointi 

 itsereflektio läpi opinnäytetyöprosessin 

 päihdehoitotyöhön, yhteisöhoitoon sekä osallisuuden edistämiseen 
liittyvään teoriatietoon perehtyminen 

 keskustelut asumisyhteisön työntekijöiden ja asukkaiden kanssa 

 osallistuminen asumisyhteisön viikottaiseen yhteisökokoukseen 

 osallistuminen asumisyhteisön viikottaiseen vertaisryhmään  

 osallistuminen viikottaiseen työyhteisön viikkopalaveriin 
 
Opinnäytetyön tiedonkeruutapa on pystyttävä perustelemaan ja kerätyn 
tiedon on oltava luotettavaa. Koska asumisyhteisön alkukartoituksen pää-
asiallinen tiedonkeruutapani on ollut osallistuva havainnointi ja koska ha-
vaintojen tekeminen on havainnoitsijan lähtökohdista tapahtuvaa tulkin-
taa, katson että minun on erityisesti perusteltava tiedonkeruutapaani ja 
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tekemieni tulkintojen taustaa. Onhan yleisesti tiedostettua, että havain-
noitsijan omat käsitykset tutkittavasta ilmiöstä ohjaavat havaintojen teke-
mistä. Lisäksi, kuten olen kappaleessa neljä pyrkinyt huolellisesti selosta-
maan, on yhteisöllisten prosessien havaitseminen haastavaa. 
 
Asumisyksikön arkea, yhteisökokouksia ja ryhmiä havainnoidessani ja nii-
hin osallistuessani, tein vuorovaikutustilanteista havaintoja ja tulkintoja 
pääosin sen mukaan, katsoinko asukkaiden ja ohjaajien vuorovaikutuksen 
edistävän vai estävän avointa vuorovaikutusta, millä tavalla ja mistä koke-
mukseni syntyi. Havainnoin myös, oliko ohjaajien ja asukkaiden välisissä 
vuorovaikutustilanteissa nähtävissä hyväksynnän osoittamista, sallivuutta 
ja edistivätkö vuorovaikutustilanteet yleisesti yhteisöllisyyttä, eli sitä hoi-
tavaa ja korjaavaa yhdessä olemisen tunnetta, jota yhteisössä parhaimmil-
laan syntyy. Havaintoja tehdessäni tein huomioita myös siitä, miten päih-
deongelmasta puhutaan, millä keinoin asukkaita motivoidaan osallistu-
maan eri toimintoihin ja miten osallistumattomuutta selitetään työnteki-
jöiden toimesta.  
 
Havainnot ovat havainnoitsijan tulkintaa ja väärin tulkitsemisen mahdolli-
suus on aina olemassa. Asumisyksikön toiminnasta tekemieni havaintojen 
luotettavuudesta olen ajatellut seuraavaa:  
 

 voi olla että tulkitsen vuorovaikutusta väärin, se mahdollisuus on aina 
olemassa vuorovaikutusta havainnoidessa, koska vuorovaikutus on 
kommunikaatiota, tulkintaa ja ymmärtämistä 

 pyrin asumisyksikön toimintaan osallistuessani keskustelemaan asu-
misyhteisössä mahdollisimman paljon, näin omat tulkintani eivät jää 
olemaan vallitseviksi tosiasioiksi vaan asettuvat asumisyksikössä toi-
mivien ihmisten kanssa käymieni keskustelujen kautta myös yhteisiksi 
tulkinnoiksi, ainoastaan omien vaikutelmieni sijaan 

 pyrin asumisyksikössä toimiessani puolueettomuuteen - siihen, että 
en sosiaalistu liiaksi työyhteisön sisäistämään organisaatiokulttuuriin, 
koska tällöin en kykene puolueettomaan toiminnan tarkasteluun 

 pyrin asukkaiden kanssa toimiessani puolueettomuuteen – siihen, 
että en ole asukkaille työntekijä vaan opinnäytetyön tekijä, jonka teh-
tävänä on etsiä vastauksia ja kysyä kysymyksiä, jotta asumisyksikön 
toimintaa voisi mahdollisesti kehittää entistä toimivampaan suuntaan 

 opinnäytetyöprosessin pitkä kesto vähentää mahdollisuutta, että te-
kemäni havainnot olisivat yksittäisiä, irrallisia huomioita eikä asumis-
yhteisössä toistuvia toimimisen tai ajattelemisen tapoja 

 hyväksyin havainnoidessani myös mahdollisuuden, että tekemäni tul-
kinnat asumisyhteisöstä voivat olla jonkun toisen asumisyhteisössä 
työskentelevän tai asuvan mielestä vääriä, mutta koska tehtävänäni 
on löytää uusia keinoja päihdeongelman käsittelyyn ja osallisuuden 
edistämiseen asumisyhteisössä, löytämäni mahdolliset ratkaisut ovat 
kokonaisuuden kannalta merkittävämpiä kuin se, jakavatko kaikki 
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asumisyhteisön jäsenet kanssani saman tulkinnan asukkaiden osallis-
tumattomuuden ja vetäytymisen syistä. Tekemäni tulkinnat perustu-
vat yhteisöhoidon teorian ymmärtämiselle. 

6.5 Menetelmäkansion sisällöllisten valintojen perustelu 

Menetelmäkansion aineisto muodostuu kansioon liitetyn teoriatiedon li-
säksi yhdeksän kuukauden ”kenttätyön” aikana koottujen päiväkirjamer-
kintöjen, havaintojen, asumisyhteisön vertaisryhmään ja yhteisön tapaa-
misiin osallistumisen sekä asumisyhteisön työntekijöiden ja asukkaiden 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneistä ajatuksista. Työnteki-
jöiden kehittämisajatuksia asumisyhteisön toiminnasta koetin keskustelut-
taa myös kartoitusvihkosella, johon kirjoitettuja ajatuksia luin ennen me-
netelmäkansion laatimista. Menetelmäkansio on liitetty tämän opinnäyte-
työraportin liitteeksi (1). 
 
Menetelmäkansion teoreettiseksi taustaksi valikoitui suhteellisen nopeasti 
yhteisöhoidon teoria. Tämä sen vuoksi, sillä yhteisöhoidon teoria on mi-
nulle ennestään osittain tuttua yhteisöpedagogin opinnoista ja koska asu-
misyhteisö itse määrittelee toiminta-ajatuksessaan asumisyhteisön hoita-
vana ja tukea antavana elementtinä. Asumisyhteisö myös tarjoaa asuk-
kaille ryhmämuotoista vapaaehtoista toimintaa päihdeongelman käsitte-
lyyn. Asumisyhteisö ei tarjoa yhteisöhoidollista hoitoa sanan varsinaisessa 
merkityksessä, mutta asumisyhteisö kuitenkin käyttää yhteisöä ja ryhmiä 
asukkaiden kuntoutumisen tukena ja tämän vuoksi on mielestäni myös pe-
rusteltua tarkastella yhteisön toimintaa yhteisöhoidon teoriaa vasten.  
 
Jo varsin varhaisessa vaiheessa opinnäytetyöprosessia työyhteisön ilmai-
semaksi selkeäksi haasteeksi asumisyhteisössä nousi asukkaiden halutto-
muus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan. Samoin kehitystarpeeksi 
nousi joka viikkoisen yhteisökokouksen alhainen osallistumisaktiivisuus. 
Omien havaintojeni perusteella asukkaiden päihdeongelman ratkaise-
miseksi käytiin melko vähän aktiivista keskustelua työntekijöiden toimesta, 
tosin tällainen keskustelu tapahtuu usein arkitoimien lomassa, kohtaami-
sen hetkissä, joita en luonnollisestikaan voi olla joka päivä havainnoimassa. 
Jo varhaisessa vaiheessa opinnäytetyöprosessia tulin vakuuttuneeksi siitä, 
että yhteisö hyötyisi siitä, että toisin yhteisöhoidon teoriaa lähemmäksi 
asumisyhteisön käytäntöä.   
 
Asumisyhteisön toiminnan kehittäminen edellyttää työyhteisön toiminta-
tapojen kehittämistä ja nähdäkseni työyhteisön kehittäminen onnistuu 
työyhteisön sisältä päin, keskustelun ja toimintaa määrittävien arvojen ja 
työn käytännöistä käytävän keskustelun avulla. Menetelmäkansion tarkoi-
tuksena on toimia apuvälineenä, jonka avulla työyhteisö kykenisi arvioni 
mukaan lisäämään osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hoitoon sitoutumista 
asumisyhteisössä. Parhaassa tapauksessa menetelmäkansio voisi osaltaan 
edistää päihdehoitotyön kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamista 
pitkäaikaista päihderiippuvuutta sairastavien hoito- ja ohjaustyössä.  
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Menetelmäkansion itse luomastani sisällöstä merkittävä osa keskittyy asu-
misyhteisön ilmapiirin ja yhteisöllisten toimintamuotojen ”aukikirjoittami-
seen” ja menetelmäkansioon liitetyistä materiaaleista suurin osa työnteki-
jöiden itsereflektiotaitojen ja yhteisöllisten taitojen herättelyyn. En opin-
näytetyöprosessia aloittaessani tiennyt asumisyhteisöstä ennestään mi-
tään. Menetelmäkansion materiaaleissa painottuu työntekijöiden vuoro-
vaikutustaidot ja yhteiset ja yksilölliset arvopohdinnat, koska opinnäyte-
työprosessin aikana sain yhteisön toiminnasta sellaisen vaikutelman, että 
yhteisön kehityshaasteet olivat nimenomaan näillä alueilla.  

6.6 Menetelmäkansion sisällön kuvaus 

Menetelmäkansio koostuu seitsemästä osiosta. Tässä kappaleessa kerron 
tiivistetysti kolmen ensimmäisen osion sisällöstä. Aloitusosuus johdattaa 
aiheeseen ja kertoo kansion tavoitteen. Toinen osuus esittelee tasaveroi-
sen vuorovaikutuksen periaatteita ja hyvän vuorovaikutuksen tuntomerk-
kejä. Osiossa on esitetty myös osallisuutta ja osattomuutta kuvailevia ad-
jektiiveja, jotka halusin liittää osaksi menetelmäkansiota, herätelläkseni lu-
kijassa ajatuksia osallisuuteen liittyvistä tuntemuksista, siitä miltä osalli-
suus tai osattomuus tuntuu. Kolmas osio menetelmäkansiossa käsittelee 
yhteisöä. Kolmannen osion alkuun olen koonnut ohjaajan antaman hyvän 
palautteen elementtejä avuksi asukkaiden ohjaamiseen. Seuraavaksi käsit-
telen motivoivaa vuorovaikutusta, kunnes siirryn varsinaiseen yhteisöä kä-
sittelevään osuuteen. Tähän kohtaan kansiota olen liittänyt mukaan teke-
miäni havaintoja asumisyhteisöstä.  
 
Neljäs osio kansiossa käsittelee yhteisöllisyyden tukemista. Olen liittänyt 
osioon paljon teoriatietoa ja hahmotellut runkoa, kuinka yhteisöllistä toi-
mintaa voisi asumisyhteisössä kehittää. Halusin tuoda tähän osioon tär-
keiksi kokemiani yhteisökasvatuksen periaatteita helposti lähestyttävässä 
muodossa. Samoin listasin tähän osioon keinoja yhteisöllisen maaperän 
kehittämiselle. Omat sivunsa tähän osioon olen luonut asukkaiden vas-
tuunottoon liittyvistä ajatuksista, ristiriidoista sekä yhteisökokouksesta. 
Yhteisökokousta käsittelevässä osiossa tuon esiin lukusia tekemiäni ha-
vaintoja asumisyhteisön yhteisökokouksista.  
 
Listaan menetelmäkansion neljännessä osiossa myös yhteisön tunneilma-
piiriin vaikuttavia tekijöitä sekä hahmottelen asumisyhteisössä pidetyn 
vertaisryhmän ideaa tulevaisuutta ajatellen. Yhteisökokouksen toimi-
vuutta ajatellen toin tähän osioon myös listauksen henkilökunnan sosiote-
rapeuttisista tehtävistä yhteisökokouksissa ja ryhmissä. Samoin listasin 
asiat, joiden tekemistä mielestäni henkilökunnan tulee ryhmissä ja yhtei-
sökokouksissa välttää. Tähän osioon listasin myös Kari Murron ajatuksia 
henkilökunnan ja asukkaiden välisistä suhteista yhteisöhoidossa. Samoin 
Kari Murtoa lainaten tiivistin työyhteisölle tietoa yhteisökokousten kehit-
tämisestä ja askelista yhteisöhoidollisempaan suuntaan. Tässä kohtaa me-
netelmäkansiota on myös sivu otsikolla Työyhteisölle pohdittavaa. Tässä 
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osiossa tavoitteeni oli tehdä näkyväksi usein piiloon jääviä henkilökunnan 
oletuksia ja asenteita, jotka uskoakseni voivat olla esteenä avoimelle vuo-
rovaikutukselle, mikäli asenteita ei tiedosteta ja yhdessä tutkita. 
 
Osioon neljä listasin laadukkaan ohjauksen teesit, jotka ovat mielestäni 
käyttökelpoiset monenlaiseen ohjaamiseen. Neljännen osion lopuksi laa-
din vielä ehdotuksen asumisyhteisössä käynnistettävästä terveysryhmästä 
vaihtuvine aiheineen, tämä sivu on laadittu erityisesti hoitoalan näkökul-
masta. Ryhmä voisi olla esimerkiksi opiskelijavetoinen (asumisyhteisöön 
tulevat työharjoittelijat). Lopuksi laadin vielä tarkistuslistan laadukkaalle 
ryhmätoiminnalle. 
 
Viides ja kuudes osio käsittelee vuorovaikutustaitoja sekä vuoro-vaikutuk-
sellisia umpikujia. Viidennessä osiossa huomio on työntekijän motivointi- 
ja ohjaustaidoissa. Osion alkuun olen liittänyt yhteisöhoidon periaatteiden 
mukaan laaditun listauksen työntekijän roolista yhteisössä sekä työnteki-
jöitä herätteleviä, omaa roolia koskevia kysymyksiä. Loput osion sivuista 
noudattavat samaa kaavaa: alkuun työntekijää herättelevä vuorovaikutuk-
sellisuuteen liittyvä päihdetyöhön liittyvä tekstilainaus ja sen jälkeen omaa 
toimintaa ja ammatillista roolia koskevia kysymyksiä avuksi oman ohjaa-
juuden pohdintaan.  
 
Kuudes osio on nimetty otsikolla Umpikujat ja muut matkan esteet. Osi-
ossa esitellään lyhyesti itsemääräämisen teoriaa, vääristynyttä ajattelua ja 
sitä, kuinka ajattelun vääristymiä voisi keskustelun keinoin lähestyä. Osi-
oon on liitetty myös keskustelun sudenkuoppia käsittelevä sivu sekä avoi-
men vuorovaikutuksen esteitä sekä yhteisöhoidon teorian puolelta lyhy-
esti esiteltynä yhteisön kriisit. Osion loppuun olen liittänyt toipumiskeskei-
sen päihderiippuvuutta käsittelevän teoksen esittelemän -mielestäni erin-
omaisen - ehdotuksen toipumiskeskeisen päihdehoidon laatukriteereistä. 
 
Menetelmäkansion loppuosio käsittelee työyhteisön kehittämistä. Osio on 
lyhyt. Ajatuksena oli liittää kansion loppuun ideoita työyhteisön maaperän 
kehittämisestä, siitä kuinka työyhteisön jäsenet voisivat ”raivata tilaa” mie-
lekkäälle työn tekemiselle ja uudelle ajattelulle. Lisäsin kansion loppuun 
myös opinnäytetyöprosessin aikana työyhteisölle laatimani kysymyslistan. 
Kysymykset käsittelevät työn tekemistä, työn päämäärien hahmottelua 
sekä työn kehittämistä osallistavampaan ja yhteisöllisempään suuntaan. 
Menetelmäkansio on esitelty työyhteisölle kesäkuussa 2017 ja kansio on 
tuolloin luovutettu työyhteisön käyttöön. 

7 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN POHDINTA 

Opinnäytetyön lopullinen toteutustapa on perusteltu kompromissi  omien 
resurssien, toimeksiantajan toiveiden, kohderyhmän tarpeiden ja oppilai-
toksen opinnäytetyötä koskevien vaatimusten välillä (Vilkka & Airaksinen 
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2003, 56-57).Tässä luvussa arvioin opinnäytetyöprosessin onnistumista. 
Prosessi on ollut pitkä eikä se ole noudattanut perinteistä opinnäytetyön 
tekemisen kaavaa. Olen saanut prosessin aikana tutustua päihdetyön asu-
misyksikköön ja testata käytännössä ammattitaitoani ja etsiä ratkaisuja 
käytännön ongelmiin. Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyöprosessin 
johtopäätökset, arvioin menetelmäkansion laatimisen prosessia sekä opin-
näytetyöprosessia kokonaisuudessaan. Esitän tässä kappaleessa myös 
työnantajataholta saamani palautteen.  

7.1 Opinnäytetyöprosessin pohjalta syntyneet ajatukset 

Oman käsitykseni mukaan yksilön toimijuus – oli ihmisellä päihde-ongelma 
tai ei – rakentuu yhdessä tekemisestä, vastavuoroisista sosiaalisista suh-
teista, vastuun ottamisesta ja osallistumisesta. Toimijuuden vastakohtana 
näkisin olevan ei-toimijuus, joka yksilön valitsemana toimintana tarkoittaa 
vetäytymistä, passiivisuutta, mahdollista itsetuhoista käyttäytymistä sekä 
vaikeuksia toimia ihmissuhteissa. Oman käsitykseni mukaan ihmistä tulee 
päihdekuntoutuksessa kannustaa yksinäisyydestä ja osattomuudesta tois-
ten seuraan ja aktiiviseksi toimijaksi – tällöin työskennellään motivaation 
ja elämänhallinnan parissa. Nämä ihmisen toimijuuteen liittyvät tekijät 
ovat mielestäni myös terveydenhuollon ja sairaanhoitajan ja asiakkaan vä-
lisen hyvän ja toimivan asiakassuhteen ja sitä kautta myös päihdeongel-
masta kuntoutumisen kannalta keskeisiä. 
 
Uskon, että sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista käydä hoi-
dollista keskustelua päihteiden käytöstä ja pohtia keinoja elämänhallinnan 
lisäämiseksi. Salliva ja turvallinen ilmapiiri liittyy sekä kahdenkeskisiin hoi-
dollisiin keskusteluihin että ryhmämuotoisen toiminnan jaettuun keskus-
teluilmapiiriin.  
 
Menetelmäkansion osallisuusnäkökulma ottaa kantaa paitsi asumisyhtei-
sön käytännön toimintaan myös yleisemmin työntekijöiden sisäistämiin 
toimintatapoihin. Lähden liikkeelle ajatuksesta, että hoitaja tai ohjaaja ei 
ole neutraali toimija vaan aktiivisesti arvovalintoja tekevä ihminen, jonka 
valitsemat toimintatavat yhteisössä vaikuttavat yhteisön ilmapiiriin ja 
asukkaiden toipumiseen. Väitän, että hoitaja voi omalla toiminnallaan 
edistää tai estää osallistavaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.  
 
Yhteisöllinen työote vaatii työntekijältä vastuullisuutta, rohkeutta ja rehel-
lisyyttä. Nämä ovat taitoja, joita tarvitaan sekä itsereflektion työvälineiksi 
että yhteisön ilmapiirin vaalimiseen. Avoimen ja rehellisen kommunikaa-
tion vaade yhteisössä pakottaa ottamaan kantaa myös työyhteisön tilaa 
koskeviin kysymyksiin, johtamiseen, työyhteisön ydintehtävän pohtimi-
seen, totuttuihin tapoihin ajatella ja tehdä työtä, työyhteisön sisäistämään 
toimintakulttuuriin sekä yksittäisten työntekijöiden sisäistämiin arvoihin ja 
käsityksiin ammatillisesta roolistaan. Yhteisöllinen työote vaatii – jotta se 
pystyisi todella toimimaan hoitavana ja eheyttävänä elementtinä yhteisön 
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jäsenelle - syvää ajattelu- ja toimintatapojen analyysiä niin yksilö- kuin or-
ganisaatiotasollakin.  
 
Myös vallan kysymykset liittyvät yhteisön toiminnan tarkasteluun. Kun yh-
teisössä pyritään luomaan avointa tilaa asukkaiden ja henkilökunnan väli-
selle kohtaamiselle ja merkitysten jakamiselle, tämänkaltainen tila edellyt-
tää hoitajalta ja asukkaalta pyrkimystä dialogiin, tasa-arvoiseen ja kunni-
oittavaan kohtaamiseen. Oman käsitykseni mukaan aitoa dialogia ei synny, 
mikäli hoitaja ei tiedosta ja tunnusta vuorovaikutustilanteessa erilaista 
asemaansa asukkaaseen nähden. Yhteisöhoitoon kuuluvat avoimuuden, 
demokraattisuuden ja rehellisyyden periaatteet madaltavat yhteisön ryh-
mien välisiä eroja ja valtasuhteita. 
 
Hoitajan on asetuttava dialogiin. Dialogia ei saavuteta automaattisesti am-
mattitaitoisen hoitajan omaaman tietoperustan turvin vaan dialogi edel-
lyttää hoitajalta toimintaa. Yhteisön tuella tapahtuva kuntoutuminen päih-
deongelmasta on käsitykseni mukaan aaltomaista liikettä riippuvuuden ja 
elämänhallinnan välillä, vuorovaikutuksellisuutta, joka tapahtuu tässä ja 
nyt ihmisten kohdatessa. Vastavuoroisuutta, jossa keskustelun osapuolet 
reagoivat toistensa puheenvuoroihin ja rakentavat yhdessä sosiaalista to-
dellisuutta, jossa kuntoutuminen tapahtuu. Asukkaiden osallistumista ja 
kykyä ottaa vastuuta itsestään ja päihdeongelmasta tuotetaan keskustelun 
avulla. Motivaatiota kuntoutua herätellään myös keskustelun avulla. Dia-
logi on keskustelua. 
 
Yhteisö, yhdessä jaettu ja yhdessä koettu vastaa ihmisen perimmäiseen 
tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja kokea itsensä tarpeelliseksi vastakohtana 
lamauttavalle yksinäisyyden ja tarpeettomuuden tunteelle. Tämänkal-
taista ihmistä korjaavaa ja eheyttävää toimintaa voidaan tuottaa asumis-
yhteisössä, mikäli osataan hyödyntää usein näkymättömäksi jääviä mutta 
toipumisen kannalta keskeisiä yhteisöllisiä voimavaroja. Hoitaminen on 
merkittävin osin myös kohtaamista, sama pätee laadukkaaseen päihdehoi-
totyöhön. Asia, josta koitin opinnäytetyöprosessin aikana asumisyksikössä 
herättää keskustelua oli, että pohdittaessa syitä asukkaiden osallistumat-
tomuuteen – sekä sitoutumisessa omaan hoitoon ja myös yhteisön toimin-
taan yleisesti - tulee pohdinnoissa ottaa huomioon myös mahdollisuus, 
että asukkaan osallistumattomuus hoitoon ja toimintaan on aktiivinen va-
linta, ei esimerkiksi päihdeongelmasta aiheutuvan passivoitumisen suora-
naista seurausta.  
 
Toimivan työyhteisön tulee tarkastella toimintansa päämääriä ja valittuja 
toimintatapoja säännöllisesti. Kun tehdään työtä kroonisen päihdeongel-
man hoitamiseksi, tulee työyhteisön mielestäni pohtia säännöllisesti myös 
sitä, voiko asukkaiden osallistumattomuus olla esimerkiksi tietoinen aktii-
vinen kannanotto siihen, etteivät asumisyhteisössä tarjotut osallistumisen 
mahdollisuudet, ryhmien toiminnalliset sisällöt ja työntekijöiden sisäistä-
mät arvot ja asenteet ja käsitykset ammatillisesta roolistaan ole asukkai-
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den mielestä kunnioittavia tai että tarjottuihin osallistumismahdollisuuk-
siin liittyy työntekijöille näkymättömiä mutta asukkaille näkyviä, esimer-
kiksi nöyryyttäviä elementtejä. Tällaista selitystä heikkoon osallistumismo-
tivaatioon tulisi kyetä tarkastelemaan työyhteisössä, yhtenä selityksenä 
muiden joukossa ilman sen kummempaa dramatiikkaa. Mikäli henkilö-
kunta esimerkiksi tulkitsisi osallistumattomuutta yksioikoisesti päihdeon-
gelmasta johtuvaksi passiivisuudeksi kyseenalaistamatta omaa toimin-
taansa, olisi se asukkaan kuntoutumisen ja yhteisön toiminnan kannalta 
haitallista.  

7.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Koska minulla oli käytettävissä runsaasti aikaa opinnäytetyön tekemiseen, 
myös tiedonhaku noudatti tavallisesta poikkeavaa tapaa. Minulla oli run-
saasti aikaa lukea kirjallisuutta taustamateriaaliksi. Haasteena työn teke-
misessä oli tiedon paljous ja varsinaisen työn kannalta oleellisen tiedon 
löytäminen ja tiedon esittäminen riittävän yksinkertaistetussa esitysmuo-
dossa lukijaystävällisesti mutta kuitenkin tasokkaasti. Itse ajattelen, että 
opinnäytetyön on tuotettava jotakin uutta tietoa, jotta opinnäytetyö olisi 
hyödyllinen ja sen tekeminen perusteltua. Haastavaa työn tekemisessä on 
ollut hoitotyön ja yhteisökasvatuksen rajapinnalla liikkuminen; mikäli työtä 
lukee ja arvioi ainoastaan hoitotyön näkökulmasta käsin, kokonaisuus jää 
mielestäni vajaaksi. 
 
Käytin opinnäytetyöprosessista paljon aikaa asumisyhteisössä olemiseen. 
Miellän lukuisat keskustelut asukkaiden ja henkilökunnan kanssa myös tie-
donhauksi. Muilta osin tein tiedonhakua oppilaitoksen ohjeistuksen mu-
kaisesti. Tiedonhaussa on hyödynnetty manuaalista hakua. Tiedonhaku-
prosessi on edennyt sykleittäin, tavoitteena tiedonhaussa on ollut työyh-
teisöä hyödyttävän tiedon etsiminen ja oman ymmärryksen syventäminen. 
Opinnäytetyöni aihealueeseen liittyvää tutkimusta on löydettävissä paljon, 
vaikkakin yhtymäkohdat omaan opinnäytetyöhöni ovat vaihtelevia. Selai-
lin jonkun verran A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustoa, jonne on koottu 
päihdetyöhön liittyvää tutkimusta sekä alan kehittämiseen liittyvää tietoa. 
Finnan hakukoneella löytyi päihdeongelmaan liittyvää materiaalia. Työssä 
käyttämäni Päihdelääketiede – teos on julkaistu vuonna 2003, arvioin te-
oksen sisältämän, työssä käyttämäni materiaalin olevan kuitenkin lääketie-
teellisen näkökulman vuoksi niin arvokasta, että hyödynsin teosta opin-
näytetyössä. Ajantasaisempaa lääketieteellistä materiaalia löytyy opinnäy-
tetyössä hyödynnetystä Alkoholiriippuvuus-teoksesta sekä Käypä hoito – 
suosituksesta.  
 
Työtä tehdessä perehdyin joihinkin yksittäisiin tutkimuksiin, lähinnä väi-
töskirjoihin. Anna-Liisa Hännikäinen-Uutelan väitöskirja oli hyödyllistä 
taustalukemista, sillä se käsittelee yhteisökasvatusta vaikeasti päihderiip-
puvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Väitöskirjassa esitetty toimin-
taympäristö vastasi osittain oman työni toimintaympäristöä. Väitöskirjassa 
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myös käsitellään päihderiippuvuutta ja väitöskirjan lukeminen auttoi it-
seäni opinnäytetyön prosessin selkiyttämisessä työn toteutusvaiheessa 
asumisyhteisössä. Samoin Outi Hietalan väitöskirja A-klinikan asiakaskah-
vilassa − etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle 
antamista merkityksistä antoi hyödyllistä näkökulmaa omaan opinnäyte-
työhöni työn suunnitteluvaiheessa erityisesti valitun tutkimustavan osalta, 
sillä väitöskirjassa korostuu vahvasti asiakaslähtöisyys toiminnan tarkoi-
tuksenmukaisuuden tarkastelussa. Myös Janus-lehdessä julkaistu Juha 
Santalan artikkeli - Asiakaslähtöinen toimintapa huumeidenkäyttäjien yh-
teisöllisessä kuntoutuksessa antoi opinnäytetyön tekemiseen arvokasta 
näkökulmaa. Santalan artikkelissa esitetty tutkijan tapa tutkia huumeiden-
käyttäjien yhteisöllistä kuntoutusta vastasi omaa osallistuvan havainnoin-
nin tutkimustapaani. Liisa Karhen väitöskirja potilaan hoitoyksinäisyydestä 
oli myös omaa työtä tehdessä arvokasta taustalukemistoa, väitöskirjan ko-
kemuksellisuutta ja potilasnäkökulmaa korostavan luonteen vuoksi. 
 
Opinnäytetyöni on lähtökohdiltaan ollut vahvasti käytännönläheinen. 
Opinnäytetyön raporttiin olen pyrkinyt tuomaan runsaasti yhteisöhoitoon 
liittyvää teoriatietoa, jota olen pyrkinyt asumisyhteisön toimintaa havain-
noidessani soveltamaan käytäntöön. Itse olen tyytyväinen opinnäytetyö-
prosessiin. Asukasnäkökulman huomioimisessa olen onnistunut mielestäni 
hyvin. Alkutilanteen kartoitus onnistui myös hyvin, keräsin osallistuvan ha-
vainnoinnin avulla tietoa asumisyhteisöstä ja yhteisöstä saamieni vaikutel-
mien oikeellisuutta tarkistin asukkaiden ja työyhteisön kanssa keskustele-
malla. 
 
Jälkikäteen tarkasteltuna olen tyytyväinen vuorovaikutteisuuteen asukkai-
den kanssa mutta työyhteisö jäi etäisemmäksi. Arvioin sen johtuneen siitä, 
että halusin tietoisesti pitää yllä sopivaa etäisyyttä työyhteisöön, jotta oma 
ajatteluni ei sekoittuisi liiaksi työyhteisön tapaan ajatella. Kahdenkeskinen 
vuorovaikutus työyhteisön jäsenten kanssa oli antoisaa. Uskon ja toivon, 
että olen omalla työpanoksellani auttanut asumisyhteisöä ainakin yhteisö-
kokouksen kehittämisessä sekä vertaisryhmän kehittämisessä. Opinnäyte-
työprosessia asumisyhteisössä lopetellessani ilahduin suuresti siitä, että 
asumisyhteisössä käynnistyi asukkaiden toimesta asukasraati. Myös yhtei-
sökokouksen rakennetta muutettiin siten, että asukasraadin kokoukseen 
esille tuomille asioille varattiin yhteisökokouksessa oma käsittelykohtansa. 
Juuri tämänkaltaiset muutokset edistävät asukkaiden osallisuutta asumis-
yhteisössä ja uskomukseni mukaan pidemmällä aikavälillä myös omassa 
toipumisprosessissa. 

7.3 Menetelmäkansion arviointi 

Menetelmäkansioon olen tyytyväinen. Kansio on laaja ja vastaa opinnäy-
tetyöprosessille asetettuihin tavoitteisiin. Kansiota laatiessa halusin, että 
kansiossa on paljon tietoa, jotta kansiota voi selailla monesta kohtaa ja 
näin löytää kansiosta ehkä juuri selailijaa kiinnostavaa tietoa. Tässä ratkai-
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sussa kyse ei ole siis rajaamisen vaikeudesta vaan siitä, että lukijalle koh-
dennetusta tiedosta lukija voi valita sellaista luettavaa, mikä kiinnostaa. 
Ihanteellisinta olisi tietenkin lukea kansio kokonaisuutena, sillä yhteisölli-
sen työotteen kehittäminen on kokonaisvaltainen prosessi. Kansio sisältää 
melko paljon suoria lainauksia erityisesti yhteisöhoidon teoriasta. Tätä va-
lintaa olen perustellut itselleni sillä, että näin yhteisöhoidon teoriaa on 
mahdollista esitellä tiivistetysti ja mikäli aihe kiinnostaa, voi työntekijä lu-
kea aiheesta itse lisää.  
 
Nykykeskustelussa osallistamisen ja yhteisöllisyyden käsitteitä viljellään 
ahkerasti, myös kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen kuntoutumi-
sessa ja sairauksien hoitotyössä tulee oletettavasti lisääntymään. Oma-
apuryhmien merkitys tulee uskoakseni myös lisääntymään tulevaisuu-
dessa. Kaikenlainen aktiivisuus ja osallistumiseen kannustaminen on siis 
ajankohtaista ja tätä kehityssuuntaa ajatellen menetelmäkansion materi-
aali on hyödynnettävissä monenlaisiin yhteisöihin. 
 
Menetelmäkansion yhteisöä ja ohjaamista käsitteleviin osioihin olen tyyty-
väinen, samoin tekemiini havaintoihin yhteisön toiminnasta. Kuten työn-
antajatahon palautteesta kappaleessa 7.5 käy ilmi, olen onnistunut tunnis-
tamaan asumisyhteisön kehityshaasteita ja antamaan työnantajatahon 
mielestä käyttökelpoisia kehitysehdotuksia asumisyhteisön toiminnan ke-
hittämiseksi. 

7.4 Opinnäytetyöprosessin eettisyyden ja luotettavuuden arviointi 

Halusin tehdä opinnäytetyön käytännön osuuden asumisyhteisössä tarkoi-
tuksellisesti pidemmän ajan kuluessa, jotta asioiden pohtimiselle ja itse 
opinnäytetyöprosessille olisi riittävästi aikaa. Huolellinen tutustuminen 
asumisyhteisöön on auttanut työyhteisön tarpeisiin kohdennetun työn laa-
timisessa. Osallistuvan havainnoinnin luotettavuuden arviointi on kuvattu 
kappaleessa 6.4. Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytän-
nön keskeinen lähtökohta on se, että tutkimuksessa noudatetaan rehelli-
syyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallen-
tamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta n.d.). Katson yllä mainittujen element-
tien toteutuneen opinnäytetyössä. 
 
Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa kerroin taustastani ja opinnäyte-
työstäni asukkaille ja työyhteisön jäsenille jokaviikkoisessa yhteisökokouk-
sessa. Työtä varten olen hakenut ja saanut tutkimusluvan. Asumisyhteisön 
asukkaille olen kertonut opinnäytetyöprosessia aloittaessani, että toimin-
tani asumisyhteisössä on luottamuksellista ja että kanssani käytävät kes-
kustelut ovat vapaaehtoisia.  
 
Opinnäytetyöprosessin ensimmäisinä kuukausina osallistuin asumisyksi-
kön arkeen. Osallistuin myös kaikkiin asumisyhteisön ryhmiin vähintään 
kerran, jotta sain kokonaiskuvan siitä, minkälaisia toimintoja yhteisössä on 
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tarjolla. Vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa pyrin neutraaliin kyselijän 
ja tarkkailijan rooliin, jotta tekemäni havainnot ja tulkinnat eivät ohjautuisi 
liiaksi vastaamaan työntekijöiden sisäistämiä havainnointi- ja tulkintata-
poja. Kannustin opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa työyhteisön jäseniä 
olemaan minuun yhteydessä kaikissa mahdollisissa työhöni liittyvissä kysy-
myksissä. Ilmaisin myös olevani kiinnostunut keskustelemaan työntekijöi-
den kanssa päihdehoitotyöstä sekä yleisesti että kyseisessä asumisyhtei-
sössä. Opinnäytetyöprosessin aikana kävin asumisyhteisön työntekijöiden 
ja yksikön johtajan kanssa keskusteluja. Vuoden aikana tapasin yksikön 
johtajaa kolme kertaa reflektoivan keskustelun merkeissä. Vertaisryhmän 
vetämiseen kanssani osallistuneiden kahden työntekijän kanssa keskuste-
lin myös paljon opinnäytetyöprosessin aikana, tosin toinen heistä siirtyi 
toisiin työtehtäviin kesken vuoden. 
 
Menetelmäkansion laatimisessa käytin apuna kysely- ja kartoitusvihkosta, 
johon työntekijöillä oli mahdollisuus kommentoida esittämiäni kysymyksiä 
ja kommentoida vapaasti asumisyhteisön toimintaa. Asiaa käsitellään tar-
kemmin kappaleessa 6.3. Valinnalla käyttää kysely- ja kartoitusvihkosta ta-
voiteltiin yhteistoiminnallisuutta. Kysymykset ovat luettavissa opinnäyte-
työn liitteessä 1/61 ja 1/62. Menetelmäkansion sisältöön vaikutti myös 
opinnäytetyöprosessin aikana kuulemani asukkaiden asumisyhteisön toi-
mintaa koskevat näkemykset – erityisesti vertaisryhmään osallistuneiden 
asukkaiden mielipiteet.  
 
Läpi opinnäytetyöprosessin, oman toimintani taustalla on vaikuttanut yh-
teisökasvatukseen liittyvä näkemys, jonka mukaan ”yhteisö ja kaikki sen 
jäsenet luovat koko ajan normatiivista, turvallista ylärakennelmaa, johon 
henkilökunta ja myös asiakkaat vertaisryhmänä sitoutuvat ja jota he näin 
samalla kunnioittavat yksilöllisen toimintansa perustana”. Läpi opinnäyte-
työprosessin olen myös jakanut yhteisökasvatuksen näkemyksen, jonka 
mukaan ”yhteisö opitaan ymmärtämään metodina ja jatkuvasti muuttu-
vana, itseään korjaavana luovana prosessina.” (ks. Murto 2013b, 15.) 
 
Oppilaitos edellyttää, että opinnäytetyöhön on liitettävä tutkittua tietoa. 
Tiedonhaun taulukko on opinnäytetyön liitteenä (2). Opinnäytetyöhön liit-
tyvä alkoholiriippuvuutta käsittelevä teoreettinen tieto kappaleissa 3.1., 
3.2. ja 3.3 on ollut arvioni mukaan luotettavaa ja oppilaitoksen vaatimus-
ten mukaista. Yhteisöhoidon teoriapohjan esittelyssä on turvauduttu pit-
kälti Kari Murron kirjoittamiin teoksiin. Tämä ratkaisu on mielestäni työn 
luotettavuutta lisäävä. Olen pyrkinyt opinnäytetyön teoriaosuudessa tuo-
maan esiin sitä, kuinka moniulotteista ja monitulkintaista yhteisöhoito on. 
En ole varma, olenko onnistunut kuvaamaan yhteisöhoidon moninaisuutta 
riittävän selkeästi; on helpompi määritellä, mitä yhteisöhoito ei ole kun 
sitä, mitä se on. Opinnäytetyöprosessi on ollut haastava. Syynä tähän on 
ollut hoitotyön ja yhteisökasvatuksen rajapinnalla liikkuminen, yhteisöllis-
ten prosessien tulkinnanvaraisuuden hyväksyminen ja yhteisön näkemi-
nen metodina. 
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7.5 Työnantajatahon antama palaute menetelmäkansiosta 

Työnantajataholta saamani palautteen perusteella työnantajataho koki 
hyväksi sen, miten menetelmäkansio kannustaa pohtimaan omaa osuutta 
yhteisön rakentamisessa ja on toiveikas ja osallistava, ei tuomitseva tai 
osoitteleva. Hyväksi koettiin myös se, että monet avoimet kysymykset lait-
toivat miettimään omaa roolia yhteisössä, vuorovaikutuksessa, sekä omaa 
ihmiskäsitystä ja käsitystä päihdeongelmaisesta ihmisestä toimijana. Työn-
antajatahon mukaan kansio on ”koottu loistavasti, yhteisön nykyisen tilan 
ja kehittämistarpeiden perusteella”.  Samoin käyttämäni lähteet ja lainauk-
set toimivat palautteen mukaan hyvin tukien monipuolisesti havaintojani 
ja viestiäni. Työnantajataho koki myös hyväksi, että olen ottanut mukaan 
paljon periaatteellisia teesejä ja toiminnan perusteita. Kansion materiaali 
kannustaa työnantajatahon palautteen perusteella pohtimaan yksilön toi-
minnan merkitystä yhteisön toiminnassa, sitä mitä on osallisuuden vahvis-
taminen ja vastuuttaminen ja tilan antaminen. Työnantajapalautteen mu-
kaan avoimuuteen ja rohkeuteen kannustaminen koettiin hyväksi. 
 
Menetelmäkansion sivu, jossa on lista osattomuudesta ja osallisuudesta 
koettiin ”eläväksi”. Palautteen perusteella vuorovaikutus ja yhteisen ym-
märryksen rakentaminen korostuu menetelmäkansiossa, sekä yksilön että 
yhteisön vuorovaikutus. Palautteen perusteella laadukkaan ryhmätoimin-
nan tarkistuslista koettiin käyttö-kelpoiseksi ja selkeäksi. Kansio kannustaa 
palautteen mukaan pohtimaan ryhmätoimintojen sisältöä ja tavoitetta, 
palautteen perusteella voimaannuttavan ryhmän tavoittelemisesta voisi 
töissä keskustella paljon enemmän. Yhteisökokouksesta tekemäni havain-
not olivat samantapaisia kuin mitä työnantajataho oli asumisyhteisöstä 
itse havainnut. Myös näkemykseni siitä, että hoitajan ja ohjaajan tulee olla 
läsnä asukkaille aktiivisesti ja yhteisökokouksissa tukea asukkaita esittä-
mään asioita ja saamaan äänensä kuulluksi, on myös työnantajatahon mie-
lestä työntekijöiden perustehtävää.  
 
Menetelmäkansiossa luetellut henkilöstön sosioterapeuttiset tehtävät yh-
teisökokouksissa ja alempi "vältettävät" – osio soveltuisi työnantajatahon 
palautteen perusteella ohjetauluksi asumisyhteisöön. Samoin työnantaja-
taho piti herättävinä työntekijän uskomuksien pohdintaa ja laadukkaan 
ohjauksen teesejä. Ohjauksen ja keskustelun sudenkuoppia ja vuorovaiku-
tuksen esteitä olin palautteen perusteella poiminut hyvin. Näitä voisi pa-
lautteen perusteella hyödyntää omatyöntekijäkeskusteluissa ja yhteisöko-
kouksissa. Mielekäs työ ja lainauskappaleiden anti jäi palautteen perus-
teella muuta kansiota heikommaksi heikon tavoitettavuuden vuoksi. Lo-
puksi, kaikkein ilahduttavin osa saamastani palautteesta on tämä:  
 

”Kaiken ohjaavan materiaalin lisäksi sinun työssäsi hienoa on 
esittämiesi kysymysten suuri rooli. Teet niin kuin opetat. Kaik-
kein tärkeintä on se, että voimme valita ja aktiivisesti kehit-
tää omaa tapaamme toimia asiakastyössä ja työyhteisön jä-
senenä. Ja muistaa, että tärkeintä on keskustelu (oikeissa 
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paikoissa). Mielestäni tämä työ on kannustava, ärsykkeitä 
antava, toiveikas, avoin ja osallisuutta lisäävä.” 

7.6 Työn merkitys 

Onko tämä opinnäytetyö hyödyllinen? Toivoakseni kyllä, sillä työ keskittyy 
asumisyhteisön perustehtävän pohtimiseen. Murron (2013) mukaan 
useimmissa organisaatioissa perustehtävän pohtimiseen ei ole riittävästi 
aikaa tai arjen keskellä siihen ei kiinnitetä huomiota. Niukkenevien resurs-
sien puitteissa ja toimintoja karsittaessa perustehtävän kirkastaminen on 
Murron mukaan erityisen tärkeää. Yhdessä määritellyn perustehtävän 
pohjalta voidaan yhdessä arvioida, tehdäänkö yhteisössä oikeita asioita, 
oikealla tavalla ja tekevätkö niitä oikeat ihmiset. Murron mukaan jatkuvan 
muutoksen olosuhteissa tällaisen pohdinnan ja arvioimaan pysähtymisen 
pitäisi olla vakiintunut toimintatapa. (Murto 2013d, 66–67.)  
 
Tämä opinnäytetyö tarjoaa yhden mahdollisen tavan tarkastella asumisyh-
teisön toimintaa. Omalta osaltani koen tärkeäksi painottaa sitä, että kai-
kenlainen yhdessä tekeminen ei ole yhteisöllisyyttä tai mielipiteen kysymi-
nen osallisuuden edistämistä. Todellinen yhteistoiminnallisuus ja osalli-
suuden edistäminen on vaativa prosessi. Yhteisöllisen dialogin toteutumi-
nen edellyttää dialogia tukevia toiminnallisia rakenteita ja avoimuuden toi-
mintakulttuuria (Murto 2013c, 18). 
 
Vaikka opinnäytetyössä ei varsinaisia tutkimuskysymyksiä ollutkaan, mää-
rittelimme yksikön johtajan kanssa opinnäytetyön alkutapaamisessa kysy-
myksiä, joihin pyrin opinnäytetyöprosessin aikana löytämään vastauksia. 
Nämä toimintaa suuntaavat kysymykset ovat olleet seuraavat: 
 
Miten tehdään laadukasta päihdetyötä asumisyksikön asukkaan kanssa? 
Miten asukas kohdataan vuorovaikutuksen näkökulmasta? 
Millaisilla pelinavauksilla pyritään vaikuttamaan asukkaan elämänlaatuun 
ja elämänhallintaan? 
Miten asukas voisi ottaa enemmän vastuuta itsensä hoitamisesta?  
 
Näin jälkikäteen tarkasteltuna olen sitä mieltä, että olen kyennyt löytä-
mään useitakin perusteltuja vastauksia prosessin alussa asetetuille tavoit-
teille ja uskon opinnäytetyön tuotoksena olevan menetelmäkansion ole-
van konkreettiseksi avuksi laadukkaan päihdetyön käytäntöjen kehittämi-
sessä asumisyhteisössä. 
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Liite 1/1 
Menetelmäkansio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSALLISUUTTA ARKEEN 
 

 

Osallistavaa ja yhteisöllistä näkökulmaa päihdehoitotyöhön 
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Liite 1/2 
 

 

Tämän kansion tarkoituksena on tuoda osallistavaa ja yhteisöllistä näkökulmaa päihdehoito-

työhön. Asukkaan hoitoon sitoutumista on mahdollista lisätä osallisuutta vahvistamalla.  

 

 

Tärkein työväline päihdehoitotyössä on työntekijän oma persoona ja tärkein menetelmä työn 

kehittämiseen on työntekijän itsereflektio. 

 

 

Lue kansio ajatuksella. 

Arvioi omaa toimintaasi. 

Keskustele. 

Havainnoi. 

Ajattele toisin. 

Mieti, miksi toimit niin kun toimit. 
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Liite 1/3 

Mistä liikkeelle? 

 

 

Osallisuuden vahvistaminen yhteisössä edellyttää työyhteisön arvopohdintaa sekä yksilötasolla 

työntekijän halua tarkastella omaa toimintaa ja arvoja osana laajempaa kokonaisuutta.  

 

 

Osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa puheenvuoron ja tilan antamista asukkaalle. Asukas on 

toimija, ei toiminnan kohde. 

 

 

Osallisuuden edistäminen on koko ajan käynnissä oleva prosessi, jossa minä (työntekijänä) tie-

dostan, että asemani työntekijänä on erilainen kun asukkaan rooli asukkaana. Työntekijä ei voi 

omasta asemastaan käsin määritellä asukkaan ongelmaa tai osallistumattomuuden syitä. Asuk-

kaan tilanteen ymmärtämiseksi tarvitaan vuorovaikutusta, yhteistä kohtaamista ja yhdessä tul-

kittua ymmärrystä siitä, missä mennään ja mihin pyritään. Osallisuuden edistäminen vuorovai-

kutustilanteessa tarkoittaa työntekijän tietoista valintaa toimia asukkaan osallisuutta edistä-

västi. Jotta tämä voi tapahtua, tulee työntekijän luopua ajatuksesta, että asukas on työntekijän 

aktivointitoimien kohde, johon kohdistetaan erilaisia ulkoapäin määriteltyjä aktivointitoimia. 

Asukkaan toimijuutta tukemalla ja vahvistamalla tuetaan asukkaan omaa voimaa tehdä myös 

tulevaisuudessa hyvää elämää tukevia ratkaisuja. Osallisuuden tukeminen on asukkaan pysty-

vyyden ja itseluottamuksen tukemista ja osallisuutta tukemalla myös hoitoon sitoutuminen 

vahvistuu.  
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Liite 1/4 
Olen tutustunut toimintaanne lokakuusta 2016 alkaen. Ehdotan teille: 

 

- Hankkikaa uutta näkökulmaa ohjaustaitoihin sekä yksilön motivoimistaitoi-

hin 

 

- Yhteisöllenne ehdotan huolellista arvopohdintaa: 

 

o Miksi olemme olemassa? 

o Miksi toimimme kuten toimimme? 

o Minkälainen on ihmiskäsityksemme? 

o Mistä päihdeongelma johtuu? 

o Miten hoidamme päihdeongelmaa? 

o Mitä päihteidenkäyttäjä meiltä tarvitsee? 

 

 

- Ehdotan toimintanne muuttamista yhteisöhoidollisempaan suuntaan, sillä 

yhteisössänne on paljon käyttämätöntä potentiaalia 

 

- Ehdotan pyrkimään kohti avoimempaa ja rohkeampaa keskustelukulttuuria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



37 
 

 
 

Liite 1/5 
 

 

TAVOITE:   ENEMMÄN ASUKKAIDEN OMATOIMISUUTTA 

 

 

  VÄHENNETÄÄN ASUKKAIDEN RIIPPUVUUTTA OHJAAJISTA 

 

 

  VÄHENNETÄÄN PASSIIVISUUTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUETAAN:  PÄIHTEETTÖMYYTTÄ 

   

  ELÄMÄNHALLINTAA 

 

  YKSILÖN MAHDOLLISUUTTA KASVAA JA KEHITTYÄ IHMISENÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARVITAAN:  SALLIVUUTTA 

 

  KESKUSTELUA 

 

  ASUKASLÄHTÖISYYTTÄ 
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Liite 1/6 
 

 

 

 

Seuraaville sivuille olen koonnut johdatteluksi osallisuuden teemaan yleisiä hyvään vuorovai-

kutukseen liittyviä ajatuksia. Erityisesti tasaveroisen vuoropuhelun periaatteet ovat tärkeitä 

sisäistää. Päihdeongelmaan kuuluu ongelman kieltämistä ja valheessa elämistä. Tästä huoli-

matta tasaveroinen vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeää niin yhteisön yhteisöllisyyden kun 

yksilön osallisuudenkin kannalta. On ehdottoman välttämätöntä, että kaikki kommunikaatio 

asukkaiden kanssa on kunnioittavaa ja tasa-arvoista. 
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Liite 1/7 
 

 

 

KOHTI OSATTOMUUTTA  KOHTI OSALLISUUTTA 

 

sallimaton                                                    salliva 

rajoittava                                                      vapauttava 

tasapäistävä                                                   yksilöllinen 

pakottaa                                             on vaihtoehtoja 

joustamaton                                             joustava 

ehdoton                                                        suova 

negatiivinen                                           positiivinen 

luo toivottomuutta                                    luo toivoa 

pysähtynyt                                               matkalla oloa 

pelkoa                                                            pelkojen kohtaamista 

jähmettynyt                                                 liikkuva 

mielikuvia                                                      todellisuutta 

mutku, sitku                                              tänään 

jahkailua                                                      toimeen tarttumista 

johdateltavissa                                         harkintaa 

kyseenalaistamaton                                  kyseenalaistaa 

syyllistää                                                      vapauttaa 

pahoinvointi                                               hyvinvointi 

umpikuja                                                      monet mahdollisuudet 

valtatie                                                                 pienet polut 

tuomitseva                                                          ymmärtävä 

leimaava                                                              hyväksyvä 

saman toistoa                                                     mielikuvitusta 

pessimismi                                                          optimismi 

hallitsematon kaaos                                          pyrkimys elämänhallintaan 

passiivinen                                                          aktiivinen 

tylsä/ylistimulaatio                                           tasapaino 

samanlainen                                                       uniikki 

mustavalkoinen                                                 kaikki värit 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Davis 2013) 
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Liite 1/8 

Hyvän vuorovaikutuksen tuntomerkit 
 

 

 

- Luottamus 

- Positiivinen virittyneisyys 

- Sosiaalinen kontakti 

- Ihmisläheisyys 

- Tehokkuus 

- Aktiivisuus 

- Ymmärtäminen 

- Hyväksyminen 

- Tunneyhteys 

- Rehellisyys 

- Avoimuus 

 

 

 

Ohjaajan on hyvä olla tietoinen omasta vuorovaikutustyylistään ja hyvän vuorovaikutuksen 

tuntomerkeistä. Toteutuakseen hyvä vuorovaikutus vaatii useita elementtejä yhtäaikaisesti. 

Ohjaajan keskeisiä läsnäolon taitoja onkin tulla tietoiseksi omista tunne- ja ajatusprosesseis-

taan. Ohjaajan on hyvä olla tietoinen omista mahdollisesti epämiellyttävistä tunteistaan ja en-

nakkokäsityksistään.  

 

 

 

 

 

 

 

(Ruutu & Salmimies 2015, 90) 
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Liite 1/9 

Tasaveroisen vuoropuhelun periaatteet 
 

 

1. Keskustelu on ajatusten vaihtoa osanottajien välillä. 

2. Kaikkien, joita käsiteltävä asia koskee, on saatava osallistua keskusteluun. 

3. Mahdollisuus osallistua ei yksin kuitenkaan riitä, vaan kaikkien tulee olla aktiivisia. 

4. Oman näkökulman esittämisen lisäksi jokaisen velvollisuutena on auttaa myös muita 

esittämään omansa. 

5. Kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia. 

6. Kokemus keskusteltavasta asiasta on osallistumisen perusta kaikilla osanottajilla. 

7. Jokaisen osanottajan kokemuksia tulee pitää oikeutettuna. 

8. On välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. 

9. Kaikki keskusteltavaan asiaan liittyvät väitteet ovat oikeutettuja. 

10. Mielipiteet esitetään suullisesti, kukaan ei voi osallistua ainoastaan paperilla. 

11. Jokaisen osanottajan on hyväksyttävä, että muilla osanottajilla saattaa olla parempia 

perusteluja kuin hänellä itsellään on. 

12. Jokaisen osanottajan työrooli, auktoriteetti tms. voidaan ottaa keskustelujen koh-

teeksi. 

13. Osanottajien on siedettävä erilaisten mielipiteiden esiintyminen. 

14. Keskustelun tulee tuottaa sopimuksia, jotka voivat johtaa käytännön toimenpiteisiin. 

 

 

 

 

    (Syvänen & Kokkonen 2011, 13) 
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Liite 1/10 
 

 

YHTEISÖ 
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Liite 1/11 
 

Asumisyhteisössänne päihdeongelmaa hoidetaan hoitajien ja ohjaajien antaman ohjauksen ja 

palautteen avulla. Asukkaat saavat ohjausta ja palautetta päivittäin.  

 

Ei ole samantekevää, minkälaista palautetta ohjaaja antaa. Palaute vaikuttaa monella tavalla. 

Palaute voi motivoida, kannustaa ja rohkaista. Palautetta voi antaa myös palautteen saajaa mi-

tätöivästi. Palautteella voidaan tehdä ihminen tai hänen tekonsa naurunalaiseksi, mitätöidä 

palautteen saajan tunteita tai vaientaa tai väheksyä palautteen vastaanottajaa. 

 

 

 

 

Ohjaajan antaman hyvän palautteen elementtejä: 

 

 

 

- Palaute kohdistetaan konkreettiseen suoritukseen ja se on selkeää 

- Palaute on aitoa 

- Palautteen painopiste on tulevaisuudessa ja ratkaisuissa, ei menneisyydessä ja syyllis-

ten etsimisessä 

- Palaute lujittaa suotuisaa kehitystä ja motivoi jatkamaan hyväksi havaittua toimintaa 

- Palaute luo toiveikkuutta ja uskoa onnistumiseen 

- Palaute rohkaisee ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla ongelmatilanteissa 

- Palaute edistää luovuutta ja kannustaa kokeilemaan uutta 

- Palaute kasvattaa motivaatiota 

- Palaute auttaa tunnistamaan vahvuuksia, joiden avulla voi voittaa heikkoudet 

- Palaute lisää onnistumisen mahdollisuuksia 

- Palaute tuottaa myönteisiä tunteita, jotka tuottavat kognitiivista joustavuutta, avuliai-

suutta, anteliaisuutta ja sosiaalista vastuuntuntoa sekä vähentävät ihmisten välisten 

konfliktien syntymistä 

 

 

 

                           (Ruutu & Salmimies 2015, 116–117) 
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Liite 1/12 
 

Motivoiva vuorovaikutus – kuinka motivoit asukasta päihteettömiin  

valintoihin? 
 

 

Motivaatio paranee, kun: 

 

 

1) Ihminen on osallisena tavoitteidensa määrittämisessä 

2) Ihminen näkee oman panoksensa merkityksellisyyden suuremman kokonaisuuden 

kannalta 

3) Ihmisen omat vahvuudet vastaavat käsillä olevia haasteita 

4) Ihminen kokee olevansa osa yhteisöä 

5) Ihminen uskoo onnistuvansa ja kokee onnistumisen elämyksiä 

6) Ihminen ymmärtää, että onnistuminen vaatii kykyä työskennellä pitkäjänteisesti 

7) Ihminen kykenee säilyttämään toimintakykynsä takapakeista huolimatta 

8) Ihminen pystyy tietoisesti suuntaamaan fokuksensa olennaiseen toimintaan häiriö-

tekijöistä huolimatta 

 

 

(Ruutu & Salmimies 2015, 122) 

 

 

 

 

 

 

Nähdäkseni yllä kuvattujen asioiden edistäminen tulisi olla toimintanne keskiössä. 

 

Käytännön arjen pyörittäminen on toki myös perustehtävän suorittamista, mutta yllä mainittu-

jen asioiden edistämisen tulisi toimia arjessa tehtyjen valintojen ja tekojen taustalla, sillä ei-

vätkö nämä yllä kuvatut asiat ole juuri ratkaisevassa asemassa kun ihminen yrittää toipua. 
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Liite 1/13 
 

 

 

YHTEISÖ 
 

 

Yhteisöllä on tärkeä rooli yksilön toimintakyvyn edistämisessä. Ihminen ei ole kokonainen il-

man elävää yhteyttä toisiin ihmisiin. Ihmisyys on nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Ihmisen on 

voitava kokea olevansa tärkeä ja hyödyllinen, jotta ihmiselämällä olisi arvoa.  

 

 

Asumisyhteisössänne hoidetaan päihdeongelmaisia ihmisiä yhteisön ja henkilökunnan tuen 

avulla. 

 

- Mitä tämä toipumista edistävä yhteisön tuki on? 

- Kuka sitä antaa? Miten tukea saa? Miten tuen määrää voidaan lisätä? 

- Miten tuetaan yhteisön kykyä toimia tukea antavana elementtinä? 

- Onko työyhteisöllä yhteinen käsitys siitä, mitä tämä yhteisöllinen tuki on? 

- Kuka on vastuussa yhteisön antaman tuen määrästä ja laadusta? 
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Liite 1/14 
 

 

 

 

Yhteisöllä on mahdollisuus toimia yksilön toimintakykyä edistävästi. Yhteisö voi toimia persoo-

nan eheyttäjänä sekä itsetunnon tukijana. Minua ei kiinnosta ainoastaan terapeuttiset yhteisöt 

vaan ennen kaikkea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten vertaisuudesta nou-

sevat yksilön osallisuutta ja toimintakykyä lisäävät vaikutukset.  

 

Päihdeongelman tarkasteluun tulee valtavasti lisää näkökulmia ja harmaan eri sävyjä kun tar-

kasteluun otetaan mukaan yksilön osallisuuden kokemukset osana päihdeongelman ymmärtä-

mistä. Päihdeongelman voidaan katsoa ilmenevän paitsi yksilön elämänhallinnan ongelmina, 

myös sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa suhteissa yksilön uskona omien vaikutusmahdollisuuk-

sien puuttumisesta. Osallisuuden kokemuksen puuttumista kutsutaan tilanteesta riippuen 

myös syrjäytymiseksi. Puhutaan myös syrjäytymisen riskitekijöiden kasautumisen prosessista. 

Mikä johtaa mihinkin, sitä on mahdoton sanoa, mutta voidaan kuitenkin todeta, että syrjäyty-

misen taustalla on useita tekijöitä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi vaikeat elämänkoke-

mukset, turvaton kasvuympäristö, vähäinen koulutus, mielenterveysongelmat, talousvaikeu-

det, asunnottomuus. Mikä on yhteistä kaikille.. se, että yksilö on jotenkin marginaalissa, eteen-

päin ei pääse ja kurjuus vaivaa. Tarpeeksi monta pettymystä lannistaa ihmisen. Vaikeat ongel-

mat vaikuttavat myös luottamuksellisiin ihmissuhteisiin ja sisäiseen elämänhallintaan. Jos luot-

tamusta ympäristöön ei ole ja kokemus omasta pärjäävyydestä on heikko, ei yksilöllä ole vält-

tämättä voimavaroja ”ottaa itseään niskasta kiinni”. Päihdehoitotyössä lähestymistapa voi olla 

se, että ensin katkaistaan haitallinen päihteidenkäyttö ja näin tekemällä ajatellaan mahdollis-

tettavan muiden elämän osa-alueiden ongelmien ratkaiseminen ja siitä edelleen koulutuksen 

ja työpaikan hankkiminen sekä yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi palautuminen. Tässä 

ajattelutavassa on vaarana se, että päihdeongelmaa hoidetaan ikään kuin yksilö voitaisiin jakaa 

osa-alueisiin, joista otettaisiin vain se päihdeongelma irralleen hoidettavaksi. Ihminen kuiten-

kin on kokonaisuus. Moniulotteinen, monimutkainen kokonaisuus, joka samanaikaisesti on 

sekä sisään- että ulospäin. Päihdeongelma ei ole irrallinen osa ihmistä eikä päihdeongelmainen 

ihminen ole irrallinen osa sosiaalista todellisuutta. Yhteisö vaikuttaa ihmiseen. Yhteisö voi 

myös hoitaa ja saada aikaan yksilötason muutoksia.  

 

Jos minulla olisi vaikea päihdeongelma, ikävä asuinpaikka tai ei asuntoa lainkaan, työttö-

myyttä, niukkuutta ja jatkuvaa pettymystä sosiaaliturvaa, viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan 

eikä mitään odotettavaa tulevaisuudelta, häpeän, epäonnistumisen ja osattomuuden koke-

muksia sekä jatkuva kokemus siitä, että en ole yhteiskunnan silmissä minkään arvoinen, miksi 

haluaisin helpotusta päihdeongelmaani? Jotta ihminen voi luopua jostakin riippuvuudesta, on 

ymmärrettävä, mitä riippuvuudella yritetään ratkaista. Riippuvuudesta luopuakseen on myös 

saatava tilalle jotain.  

 

Asumisyhteisössänne on kuntoutumiselle ihanteelliset olosuhteet. Yhteisössänne yksilön on 

mahdollista saada kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta ja kokemuksia siitä, että yksilö 

nähdään kokonaisena eikä ainoastaan päihdeongelmaisena. 
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Liite 1/15 
 

 

 

 

Asumisyhteisö voi toimia ”korjaavana yhteisönä”, ”vastavoimana” ja ”uutena mahdollisuu-

tena” oman elämän haltuunottoon, mikäli asukas saa kokemuksen yhteisöstä oikeudenmukai-

sena ja tuomitsemattomana yhteisönä.  

 

Asumisyhteisössänne yhtenä haasteena on ollut asukkaiden vähäinen osallistuminen tarjot-

tuun toimintaan ja hoitoon.  

 

Jos ihminen ei halua osallistua tarjottuun yhteiseen tekemiseen, tulee pohtia miksi näin on. 

 

Jos ihminen perustelee osallistumattomuuttaan sillä, ettei yhteisön toiminta ole reilua, tulee 

pohtia miksi näin on.  

 

Jos ihminen kokee, että hän on epätasa-arvoisessa asemassa toisiin yhteisön jäseniin nähden, 

tulee pohtia miksi näin on. 

 

Jos yksittäisen tai useamman ihmisen perustelua osallistumattomuuteen tarjottuja yhteisön 

toimintoja kohtaan ei käsitellä yhteisesti, eikä tätä mahdollista yksilön kokemusta epätasa-ar-

voisesta kohtelusta tunnusteta ja oteta todesta yhteisön toimesta, yksilö voi edelleen jatkaa 

osallistumattomuutensa perustelua sillä, ettei yhteisö esimerkiksi ole reilu. Tästä syytä ristirii-

tojen ja epäreiluuksien tuominen yhteiseen keskusteluun on todella tärkeää. Yhteisö voi kor-

jata yksilön virheellisen näkemyksen. Juuri tässä piilee yhteisön voima. Yhteisön on jaksettava 

käsitellä näitä toistuvia yksilöiden ”syytteitä” yhteisön epäreilua tai huonoa toimintaa kohtaan. 

Työntekijöiden tulee ottaa vastaan nämä ”syytökset” vakavasti, kunnioittavasti ja provosoitu-

matta.  
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Liite 1/16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN 
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Liite 1/17 
 

 

Yhteisön kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että ihmisillä on mahdollisuus kokea arkipäi-

vän tapahtumien kautta kuuluvansa omaan yhteisöönsä. Erityisen tärkeitä ovat yhteiset het-

ket, joissa voidaan käsitellä erilaisia yhteisön toimintaan liittyviä asioita ja vaikuttaa niihin. 

Jotta yhteisöllisyys rakentuisi ja perustehtäväsuuntautuneisuus toteutuisi, on tärkeää olla riit-

tävä määrä sellaisia hetkiä, jolloin yhteisön jäsenet kokoontuvat yhdessä miettimään yhteisön 

toimintaan liittyviä tapahtumia ja asioita. Se, paljonko kokoontumisia kussakin yhteisössä tarvi-

taan, riippuu kunkin jäsenen ominaisuuksista ja siitä, kuinka tapaamiset käytetään. Kokousten 

säännöllisyys on tärkeää. Kun kokoukset toimivat yhteisön rakentamisen välineenä, on tärkeää, 

että kokousten kautta voidaan yhteisöllisesti vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja päätöksiin, 

sekä toimintaan ja arviointiin.  

 

Myös avoin, rehellinen ja suora ongelmien käsittely on sekä yhteisön, että yksilöiden oppimi-

sen kannalta merkittävää. Juuri kriisien ja konfliktien käsittelyn kautta voidaan vaikuttaa yh-

teisten normien rakentumiseen yhteisön sisällä.  

 

 

(Haapamäki, Kaipio, Keskinen, Uusitalo & Kuoksa 2000, 15–37) 
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Liite 1/18 

Ilmapiiristä… 
 

 

Vastavuoroisen ja toimivan vuorovaikutussuhteen syntyminen edellyttää molemminpuolista 

heittäytymistä avoimeen dialogiin. Jotta näin voi tapahtua, ohjaajan on kyettävä luomaan ilma-

piiri, jossa keskinäinen liittyminen mahdollistuu. Liittymisen ydintaitoja ovat mm. luottamuk-

sen rakentaminen, myötätunnon osoittaminen, aktiivinen kuuntelu sekä läsnä oleva vuorovai-

kutus. 

 

Ilman luottamusta ei ole mahdollista keskustella aidosti niistä asioista, joita toipumisessa tulisi 

käsitellä ja joita myönteinen muutos edellyttää. Tällöin ohjattava kykenee kertomaan ja kuvai-

lemaan huolensa ja ongelmansa sekä näkemään itsensä selkeästi osaksi ratkaisua. 

 

Vuorovaikutukseen liittyy useita sudenkuoppia, joista ohjaajan on hyvä olla tietoinen. Tällaisia 

ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

- Ohjaaja puhuu liian paljon ja kysyy useita kysymyksiä samanaikaisesti peräkkäin 

- Ohjaaja sivuuttaa ohjattavan ydinkysymyksen ja jatkaa omaa ajatustaan, jolloin ohjat-

tava jää yksin 

- Ohjaaja on liian kiinnostunut ohjattavansa asiasisällöstä ja prosessiohjaaminen jää 

taka-alalle 

- Ohjaaja kiirehtii neuvomaan eikä siedä ohjattavan hiljaisuutta eikä epävarmuutta 

- Ohjaaja rynnistää toimimaan ja varastaa ohjattavalta pääroolin: ohjaaja neuvoo, mora-

lisoi, ottaa kantaa, opettaa, lohduttaa tai dominoi 

 

 

    (Ruutu & Salmimies 2015, 71) 

 

 

 

 

Osallistavampaan ja yhteisöhoidollisempaan suuntaan siirryttäessä luottamuksen ilmapiiriä tu-

lee aktiivisesti rakentaa. Sinun tehtäväsi työntekijänä on jokaisessa vuorovaikutustilanteessa 

valita luottamusta, avoimuutta ja kunnioitusta lisäävä tapa olla vuorovaikutuksessa. Kyse on 

aktiivisesta valinnasta. 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

 
 

Liite 1/19 

Yhteisöllisempien käytäntöjen luomisesta… 
 

 

- Työn tuunauksella päästään vain harvoin käsiksi työelämän ja organisaatioiden jaettui-

hin käytäntöihin, joista ongelmat lähtökohtaisesti kumpuavat. 

- Käytännöt ovat vakiintuneita toiminta- ja ajattelutapoja, joiden varassa eletään arkea 

ja saadaan asioita aikaan. Ne ovat yhteisöllisiä ja automatisoituneita ja siksi niissä on 

voimaa. 

- Käytännöt mahdollistavat yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamisen, mutta samalla ne 

rajaavat yksilön toimintamahdollisuuksia. Käytännöistä ollaan vain harvoin tietoisia, 

sillä ne juurtuvat ihmisiin lähes itsestään selviksi, kehollisiksi rutiineiksi. Siksi käytän-

töjä on myös vaikea tunnistaa ja haastaa, saati muuttaa. 

- Otetaan esimerkiksi työntekijä, joka kokee kiirettä ja väsymystä työssään. Työtä on lii-

kaa ja työpäivät venyvät, mikä aiheuttaa syyllisyyttä sekä töissä että kotona. Työntekijä 

päättää tuunata työtään ottamalla ajankäyttönsä paremmin haltuun. Hän osallistuu 

ajanhallintakoulutukseen, lataa puhelimeensa sopivan ajanhallintasovelluksen, suun-

nittelee etukäteen päivittäiset työtehtävänsä, priorisoi niistä tärkeimmät ja sopii esi-

miehensä kanssa muiden tehtävien jakamisesta kollegoiden kanssa. Kuulostaa hyvältä! 

Viideltä kotiin? Ei välttämättä.  

- Yksilön tuunausyritykset eivät yleensä kanna pitkälle, jos työyhteisön käytännöissä ei 

tapahdu muutosta. Suorittamista korostavien arviointi-, palkitsemis- ja johtamiskäy-

täntöjen pysyessä ennallaan työntekijä ajautuu todennäköisesti pian uudestaan tilan-

teeseen, jossa hän entistä tehokkaampana saa tehdäkseen entistä enemmän töitä. 

- Muutoksen kohteeksi pitääkin ottaa yksilön sijaan käytännöt. Muuten suoritusmittarit 

ja muut kapeaa työntekijäihannetta ylläpitävät käytännöt juoksuttavat meitä oravan-

pyörässä ja saavat keskittymään vain omaan pärjäämiseen, vaikka samat ongelmat pii-

naavat muitakin. 

- Käytäntöjen muuttamiseksi ne on ensin tehtävä näkyväksi. Näin voidaan tunnistaa 

työstä mielekkyyttä syöviä tai sitä luovia käytäntöjä. Sitkeydestään huolimatta käytän-

nöt ovat olemassa vain niin kauan, kun niihin osallistutaan ja niitä toistetaan. 

- Käytäntöjä voi tehdä myös toisin, mutta se vaatii yksilökeskeisen tuunauksen sijaan yh-

teisöllistä muutosta. Liikkeelle kuitenkin pääsee jo muutaman kollegan voimin ja ko-

keillen. 

- Parhaimmillaan organisaatioiden käytännöt mahdollistavat työn mielekkyyden. Tämä 

ei tarkoita ainoastaan työntekijöiden viihtymistä työpaikalla, vaan ennen kaikkea jaet-

tuja kokemuksia merkityksellisestä ja hyvin tehdystä työstä. 

- Mielekkään työn tavoittelussa tuunauksellakin on toki paikkansa. Jokainen voi silloin 

tällöin pysähtyä ja pohtia, miksi työtään tekee ja kuinka voisi tehdä asioita toisin. Yksi-

lökeskeisen tuunauksen rinnalle tarvitaan kuitenkin kipeästi myös yhteisöllistä käytän-

töjen muutosta. 

- Käytäntöjen tunnistaminen, kyseenalaistaminen, uudistaminen tai vahvistaminen ovat 

avaimia työn mielekkyyden edistämiseen. Venytetään siis käytäntöjä, ei itseämme.    

 

 

 

(Henttonen & LaPointe 2016b) 
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MITEN YHTEISÖÄ/YHTEISÖLLISTÄ TOIMINTAA VOIDAAN ASUMISYHTEISÖSSÄNNE HYÖDYNTÄÄ 

ASIAKKAAN MOTIVOIMISESSA ITSENSÄ HOITAMISEEN 

 

 

o ASUMISYHTEISÖ FYYSISINE PUITTEINEEN – katto pään 

päällä, säännöllinen ruokailu ja lääkehoito, keskustelu- ja 

asiointiapu, kuntosali, sauna, retket ym. 

o RYHMÄ VERTAISTUESTA – kokemuksia tasa-arvoisesta koh-

taamisesta, toisten kuuntelemiseen ja huomioimiseen opet-

telu, erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, ryhmässä jae-

tut ilot ja surut  

o YHTEISÖKOKOUS 

o AAMUKOKOUS 

o PÄIHDEONGELMAN YHTEINEN TARKASTELU – päihdeongel-

man tarkastelua yhdessä voisi ottaa suunnitelman mukaan 

osaksi vertaisryhmää, keskusteluryhmää tai terveysryhmää 

o ASUKASRAATI – osallisuuden vahvistaminen, asukkaiden 

omaehtoisen aktivoitumisen edistäminen, vapauden ja vas-

tuun harjoittelua, ryhmätaitojen ja toiminnan seurausten 

arviointitaitojen kehittyminen 

 

 

 

TULEVAISUUDESSA VOISI KEHITELLÄ VIELÄ ESIMERKIKSI 

 

 

 TERVEYSRYHMÄ – hyvinvointiaiheisia luentoja, vieraili-

joita, mitä muuta? 

 RYHMÄLIIKUNNAN LISÄÄMINEN 
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YHTEISÖKASVATUKSEN PERIAATTEET 

 

Tasa-arvoisuuden ja yhteisöllisyyden periaate 

Yhteisössä jokaisella on demokraattiset oikeudet. Pelkät demokraattiset oikeudet eivät  kuiten-

kaan takaa demokratiaa. Oikeuksiin on liitettävä myös aktiivisia velvollisuuksia ja oppiminen 

vastuuseen. 

 

Terveen järjen periaate 

joka tarkoittaa kriittistä suhtautumista.  

 

Avoimuuden ja rehellisyyden periaate 

Periaate näkyy yhteisön tiedottamisessa. Varsinkin yhteisökehityksen alkuvaiheessa avoimeen 

tiedonkulun turvaamiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Avoimuus ja rehellisyys yhteisön 

sisällä käsittää tunteiden ilmaisun ja tunneristiriitojen selvittelyn. 

 

Ehdottoman oikeudenmukaisuuden periaate 

Oikeudenmukaisuus on usein yhteydessä demokratiaan, mutta yhteinen demokraattinen asioi-

den käsittely ei varsinkaan kehittymättömässä yhteisössä ole oikeudenmukaisuuden  toteu-

tumisen tae. 

 

Luottamuksen periaate 

Luottamuksen pettäminen on yhteisesti käsiteltävä ja sen jälkeen on taas luotettava. 

 

Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden periaate 

Psyykkinen koskemattomuus kieltää toisen ihmisen halventamisen nimittelemällä tai muuten 

loukkaamalla toisen ihmisarvoa. 

 

 

 

(Murto 1997, 191) 
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Kuinka yhteisön maaperää parannetaan eli kuinka luodaan pohjaa yksilön 

päihdeongelman käsittelylle 

 

- Annetaan palautetta käyttäytymisestä 

- Palautetta annetaan jatkuvasti 

- Palaute koskee kaikkia – myös ohjaajia ja ohjaajien tulee tätä sietää 

- Palautetta annetaan toverillisessa hengessä – Ei naurunalaiseksi tehden tai alentavasti 

- Jatkuvalla palautteella pyritään edistämään yhteisössä tapahtuvaa oppimista 

- Yhteisössä saatu omaa käyttäytymistä koskeva palaute auttaa ihmisenä kasvamisessa, 

joka puolestaan on muutoksen edellytys  

- Arjen vuorovaikutustilanteissa syntyviä konflikteja ja kriisejä ei pidä vältellä tai pelätä 

- Konflikteja tulisi tutkia ja ratkaista yhdessä 

- Konfliktit ovat arvokkaita oppimisen paikkoja 

- Arjen yhdessä tutkiminen edellyttää, että yhteisössä kyetään rakentavasti keskustele-

maan erilaisten kriisitilanteiden ja konfliktien aiheuttamista tunteista ja käsityksistä 

- Yhteisölliset kriisitilanteet tulisi mieltää oppimistilanteina eikä ongelmina  

- Ei siis tavoitella mahdollisimman ristiriidatonta ja sujuvaa arkea eikä pyritä valvonnalla 

ennaltaehkäisemään konflikteja vaan nähdään erimielisyydet mahdollisuutena oppia ja 

kehittyä 

- Poikkeavaan käyttäytymiseen tulisi suhtautua sallivasti, mutta yhteisön toimintaa häi-

ritsevästä käyttäytymisestä on saatava ja annettava palautetta  

- Liian ankara konfrontointi estää avointa tunteiden ja ajatusten ilmaisua! 

- Asukkaiden täytyy kokea saamansa palaute oikeudenmukaiseksi, jolloin se on annet-

tava välittömästi ja kasvokkain  

- Ohjaajien tulisi kannustaa asukkaita välittömään palautteenantoon eikä siirtämään sitä 

virallisiin palavereihin 

- Ohjaajien tulisi olla jatkuvasti ”samalla tasolla” asukkaiden kanssa inhimillisinä virheitä 

tekevinä ihmisinä 

- Ohjaajan tulisi sietää asukkaiden konfrontointia   

- Häiritsevästä käyttäytymisestä tulisi mieluummin pyrkiä keskustelemaan eikä rankaise-

maan  

- Ohjaajien tulisi oppia käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita yhteisöllisesti eli keskus-

telemalla niistä asukkaiden kanssa 

- Myös negatiivista palautetta tulee antaa, mutta rakentavasti 

- Asukkaalla tulee aina olla mahdollisuus säilyttää ”kasvonsa” ja välttää tarpeettomien 

häpeän, nöyryytyksen, epäkunnioituksen tai naurunalaisuuden tuntemusten syntymi-

nen 

 

(Santala 2008, 155–156) 
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Vastuunotosta… 

 

Päihdehoitotyössä pyritään motivoimaan asiakasta vastuunottoon. Kari Murto (1997) määritte-

lee vastuuntunteen rohkeudeksi ja tahdoksi ottaa vastuu omasta elämästä. Päihteidenkäyttäjä 

on kieltänyt vastuun siitä, mitä hänelle ja hänen ympäristössään tapahtuu. Murron mukaan 

vastuunottoa edistää yksinkertaisten velvollisuuksien ja vastuualueiden ottaminen yhteisössä. 

Näin toimimalla yhteisön jäsenet voivat kasvaa määrätietoisemmiksi ja vastuuntuntoisiksi. 

Sääntöjen ja selvästi määriteltyjen toimintatapojen pohjalta yksilöä pyydetään osallistumaan 

kaikkeen, mitä yhteisössä tapahtuu. Vastuita ja velvollisuuksia lisätään yksilölle sitä mukaa kun 

hän yhteisössä kasvaa, ottaa vastuuta toisista, velvollisuuksista ja vaikeista tilanteista. Mitä 

suurempia vaatimuksia yksilö asettaa itselleen, sitä hienosyisemmiksi kehittyvät hänen suh-

teensa muihin eikä hän enää salli toisten halveksia ja käyttää häntä hyväksi. Tällä tavoin yhtei-

sön jäsen saa itseluottamusta ja itsekunnioitusta. (Murto 1997, 52.) 

 

 

 Kuinka suhtaudut tämänkaltaiseen ajatteluun? 

 Näetkö asumisyhteisön tehtävänä itseluottamuksen ja itsekunnioituksen rakentami-

sen? 

 Arvioitko säännöllisesti asukkaan kykyä elämänhallintaan, etsitkö keinoja elämänhal-

linnan taitojen tueksi ja tuotko ajatuksiasi esiin raporteilla ja henkilökunnan kokouk-

sissa? 

 

Yhteisön toiminnan (tai toimimattomuuden) tulisi olla jatkuvan arvioinnin kohteena. Vastuun-

ottoa harjoittelevia asukkaita tulisi tukea kaikin mahdollisin keinoin itsenäiseen selviytymiseen, 

ei syyllistämällä eikä ”pakottamalla” osallistumaan vaan osallistumisen esteitä aktiivisesti pois-

tamalla ja rohkaisemalla.  

 

 

Kari Murron mukaan yhdessä tekemällä ja vaikeuksista yhdessä selviämällä luodaan yhteen-

kuuluvuuden, keskinäisen luottamuksen ja tulevaisuuden uskoa. Keskustelemalla ja ratkomalla 

yhdessä arkipäivän ongelmia, jakamalla vaikeuksia ja onnistumisia, luodaan yhteistä kollektii-

vista kokemuspohjaa, opitaan yhteistä kieltä ja saadaan yhteisöllistä itseluottamusta. Yhteisön 

voimistuessa on mahdollista asettaa yhteisölle ja sen asukkaille suurempia vaatimuksia ja kor-

keampia tavoitteita. Tällaista toimintatapaa luonnehtii prosessinomaisuus, kokonaisvaltainen 

ruohonjuuritasolta lähtevä päätöksenteko ja toiminnan suunnittelu.  (Murto 1997, 175.) 
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Ristiriidoista… 

 

 

Yhdessä sovittuihin sääntöihin perustuva normisto luo yhteisöön turvallisuutta ja johdonmu-

kaisuutta. Sääntöjen rikkomuksia tulisi kyetä käsittelemään yhteisissä kokouksissa. Koko toi-

minnan uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta puheiden ja tekojen yhdenpitävyys on 

avainkysymys. Se, mitä on yhteisesti päätetty, tulee myös yhdessä toteuttaa. (Murto 1997, 

191.) 

 

 

 

Tämä ohje velvoittaa mielestäni niin asukkaita kuin henkilökuntaakin. Olen ollut läsnä yhteisö-

kokouksissa, joissa asukkaita on kritisoitu ohjaajien toimesta siitä, että yhdessä sovittua asiaa 

ei ole toteutettu. Tämä asia on sinänsä ok, mutta myös henkilökuntaan on voitava kohdistaa 

samanlaista kritiikkiä sovittujen asioiden tekemättä jättämisestä. Asumisyhteisön ilmapiirin tu-

lisi olla niin avoin ja salliva, että asukkaat uskaltavat kritisoida henkilökuntaa. Henkilökunnan 

tulisi näyttää esimerkkiä kritiikin vastaanottamisessa ja käsittelyssä. Asukkaan henkilökuntaan 

kohdistama palaute tulisi kyetä ottamaan vastaan asiallisesti ja palautteeseen tulisi myös rea-

goida antamalla mahdollisimman avoin ja rehellinen vastaus, miksi ei ole toimittu niin kun on 

sovittu. Mikäli henkilökunta toimii palautetta saadessaan johdonmukaisesti näin, eli ottaa pa-

lautteen vastaan, reagoi siihen sekä antaa mahdollisimman avoimen ja rehellisen vastauksen, 

myös yhteisö ja sen asukkaat oppivat samalla reagoimaan kritiikkiin näin. Henkilökunnan ei 

mielestäni siis tule nauttia erikoisasemasta ja saada asukkailta kritiikitöntä kohtelua, vaan hen-

kilökunnan tulee näyttää asukkaille esimerkkiä kriittisen palautteen käsittelyssä.  
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Yhteisökokouksesta… 

 

Jos asukkaille tai henkilöstölle jää epäselvyyttä siitä, mistä asioista sovitaan kaikkien yhteisko-

kouksissa ja mistä asioista päättää henkilöstö, syntyy epävarmuutta ja väistämättömiä väärin-

käsityksiä. Asukkaat kokevat tulleensa petetyiksi, jos kuvittelevat voivansa päättää asioista, 

joista eivät voi. Epäselvyydestä aiheutuvat konfliktit vievät pohjaa hitaasti rakentuvalta luotta-

mukselta. (Murto 1997, 194.)  

 

Asumisyhteisössänne tulisi mielestäni selkeyttää yhteisökokouksen päätöksentekoa. Tämän 

liittyen yhteisökokouksesta huomioita: 

 

- Kaikilla osallistujilla on käsittääkseni päätösvaltaa kokouksessa, osa kokoukseen osallis-

tujista omaa paljon mielipiteitä ja osa osallistujista ei yleensä kokouksissa ilmaise mieli-

pidettään  

 aktiiviset asukkaat osallistuvat päätöksentekoon ilmaisemalla omia mielipitei-

tään ja hiljaiset tarkkailijat eivät ilmaise mielipidettään  

 

- Puheenjohtajuutta pyritään yhteisökokouksissa kierrättämään. Henkilökunta pyrkii 

rohkaisemaan asukkaita puheenjohtajan tehtävään. Tämä on hyvä asia osallisuuden 

kannalta. On kuitenkin huomionarvoista, että mikäli henkilökunta ei tietoisesti roh-

kaise asukkaita puheenjohtajuuteen, puheenjohtajaksi valikoituu ”vakihenkilöitä”, 

joilla on runsaasti sosiaalista pääomaa, omatoimisuutta sekä aktiivinen asenne asumis-

yhteisössä. Sinänsä tällainen ”aktiivisen ydinryhmän” toiminta on ihan hyvä asia, mutta 

puheenjohtajuuskysymyksessä ongelmana on se, että koska puheenjohtajan tehtävän-

kuva ei ole tarpeeksi selkeä (osallistujien huomiointi, tasapuolisuus, asialistalla eteen-

päin siirryttäessä lisäkommenttien pyytäminen, selkeällä ja kuuluvalla äänellä puhumi-

nen sekä omavaltainen asialistalla eteneminen) usein puheenjohtajiksi valikoituvat ak-

tiiviset henkilöt ”vetävät kokouksen omiin nimiinsä”. Mikäli henkilökunta ei aktiivisesti 

osallistu kokoukseen, valvo kokouksen demokraattisuutta ja osallista asukkaita ko-

kouksen päätöksentekovaiheissa, on vaarana että kokouksen demokraattisuus on nä-

ennäistä. Tämä on mielestäni näkökulma, joka tulisi huomioida kun pohditaan yhteisö-

kokouksen ajoittain vähäistä kävijämäärää. Saattaa olla niin, että asukkaat jättävät saa-

pumatta kokoukseen ilmaistakseen aktiivisen kannanottonsa siihen, että kokous ei 

kaikkien asukkaiden mielestä ole demokraattinen. Henkilökohtaisesti en usko ollen-

kaan siihen, että ihminen ei olisi kiinnostunut päättämään itseään koskevista asioista ja 

osallistumaan yhteisönsä toimintaan. En usko, että ajoittaisen vähäisen osallistujamää-

rän taustalla olisi haluttomuus osallistua vaan pikemminkin osallistumattomuuden 

taustalta voi löytyä asukkaan tyytymättömyyttä nykytilanteeseen ja koettuihin omiin 

todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin.  

 

- Yhteisökokousten päätöksentekoa tulisi selkiyttää. Ehdotan kokoukseen puheenjohta-

jan tekemää selkeää ilmoitusta kokouksen edetessä siitä, koska päätetään jokin asia 

(=äänestys) ja koska kerätään yhteisökokoukseen osallistujien ehdotuksia esimerkiksi 

tulevaan toimintaan liittyen. Osallistujien on tiedettävä, koska kysytään mielipidettä ja 

koska päätetään jokin asia.  
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- Tekemieni havaintojen mukaan yksikön esimiehen osallistumisella kokoukseen on rat-

kaiseva merkitys siinä, etenevätkö yhteisökokouksen asialistan asiat ja kokouksessa 

tehdyt ehdotukset eteenpäin. Lisäksi esimiehen osallistuessa kokoukseen, kokous on 

vuorovaikutteisempi esimiehen huomioidessa kokouksessa asukasnäkökulmaa, tehden 

lisä- ja jatkokysymyksiä kokouksen aiheista sekä esimiehen lisäksi tasoittaessa puheen-

johtajan toimintaa, mikäli puheenjohtaja ”vetää kokouksessa liikaa mutkia suoriksi” ja 

etenee asioissa liian nopeasti. Mikäli esimies ei osallistu kokoukseen, tämänkaltaista 

henkilökunnan taholta tehtävää aktiivista osallistamista esiintyy kokouksessa huomat-

tavasti vähemmän, tämä on valitettavaa, sillä koko henkilökunnan tulisi mielestäni 

osallistua kokouksessa aktiivisesti ja ylläpitää keskustelua. 
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Yhteisökasvatuksen edellytyksistä… 

 

Kari Murron (1997, 203–204) mukaan voidaan erottaa neljä onnistumisen keskeistä edelly-

tystä. 

1) Yhtenäinen ja johdonmukaisesti toimiva henkilöstöyhteisö 

- Tämän saavuttaminen vaatii työtä, sillä jo 2-4 hengen henkilöstöyhteisö saattaa 

ajautua eri linjoille käytännön toiminnassa, vaikka periaatteiden tasolla erimieli-

syyksiä ei olisikaan 

 

2) Kasvatettavien sosiaalisen ydinryhmän syntyminen 

- Ydinryhmä koostuu vastuullisimmista ja itsenäisimmistä kasvatettavista, jotka us-

kaltavat uhmata vertaisryhmän normeja ja antaa tukensa kasvattajien vaatimuk-

sille, kun pitävät niitä oikeutettuina 

- Ydinryhmän syntyminen riippuu täysin henkilöstöyhteisön toiminnan oikeudenmu-

kaisuudesta ja henkilöstön luotettavuudesta 

- Jos henkilöstöyhteisö ei ole yhtenäinen ja käytännön toiminnassaan luotettava ja 

johdonmukainen, ydinryhmän syntymiselle ei ole edellytyksiä eikä yhteisö voi ko-

hota ulkonaisesti yhtenäisen yhteisön tasoa korkeammalle 

 

3) Yhteisön hallinnollistoiminnallinen itsenäisyys 

- Mikään kasvatuksellinen yhteisö ei toimi tyhjiössä, vaan sen toimintaa säädellään 

ulkopuolelta laeilla ja hallinnollisilla päätöksillä. Laajemman organisaation osana 

toimivilla yksiköillä on poikkeuksetta keskeisenä haasteena hallinnollistoiminnalli-

sen itsenäisyyden takaaminen. Itsenäiseksi ei voi julistautua yksipuolisesti joutu-

matta konflikteihin ja umpikujaan. Siksi suhteiden hoitaminen ja avoimuus hallin-

toon ovat välttämättömiä riittävän itsenäisyyden turvaamiseksi yhteisön sisäisille 

ratkaisuille 

 

4) Henkilöstön yhteisökasvatukselliset tiedot ja taidot  

- Yhteisökasvatuksellisiin käytäntöihin on mahdollista päätyä omien kokemusten, 

yrityksen ja erehdyksen kautta oppimalla. Se on kuitenkin pitkä ja raskas tie. Kehi-

tystä auttaa ja helpottaa huomattavasti, jos henkilökunnalla on ollut mahdollisuus 

esim. kirjallisuuden tai koulutuksen kautta perehtyä muualla saatuihin kokemuk-

siin ja yhteisökasvatuksen teoriaan. Ilman taustateorian tuntemusta toiminnasta 

tulee helposti ulkokohtaista, menetelmäsidonnaista ja mekaanista. Toisaalta ei 

liene koskaan tarpeetonta korostaa, ettei yhteisökasvatuksessa voida kopioida mi-

tään toisen yhteisön toimintamalleja, vaan jokaisen yhteisön on opiskelunsa ja ko-

kemustensa pohjalta luotava omanlaisensa yhteisökasvatuksen sovellus. 
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Yhteisön tunneilmapiiristä sekä vertaisryhmän ideasta… 

 

- Yhteisön keskeinen tavoite on tukea yksilöä todellisen aidon minänsä löytämisessä ja 

itsetunnon vahvistamisessa.  

- Itsetuntoa vahvistava toiminta perustuu yksilön todellisiin tarpeisiin, tunteisiin ja aja-

tuksiin.  

- Hoidon ja kuntoutuksen ensimmäisenä tavoitteena onkin suunnata yksilön huomio hä-

neen itseensä, omiin tarpeisiinsa ja tunteisiinsa. Yksilön on selvitettävä itselleen, mitä 

elämältään haluaa. 

- Omien tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen käy keskustelujen ja toiminnan kautta. 

- Itsetuntoa vahvistavalle toiminnalle on tyypillistä aikaisempien rajojen ylittäminen. Ih-

minen tekee jotain toisin kuin ennen elämässään, mikä herättää luonnollisesti ahdis-

tusta ja pelkoa. Tällaista rajojen ylittämistä voi merkitä esimerkiksi yhteisöön tulemi-

nen, omista vihan ja pelon tunteista puhuminen tai uudenlaisen käyttäytymisen ko-

keilu. 

- Yhteisön turvallisuus sekä suora vaatimus aitoudesta ja rehellisyydestä tukevat itsetun-

toa vahvistavaa toimintaa ja aikaisempien rajojen ylittämistä.  

 

(Murto 1997, 215–216) 
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Liite 1/29 

 

Henkilökunnan sosioterapeuttisia tehtäviä yhteisökokouksissa ja ryhmissä 

Murtoa (1997, 228) mukaillen: 

 

1) Aiheen valinta ja siihen johdattelu  

 

2) Turvallisen ryhmäilmapiirin ylläpitäminen, jotta mahdollinen vihamielisyys, syntipukki-

ilmiöt tai jonkin alaryhmän hallinta tai tukahduttaminen voitaisiin eliminoida 

 

3) Veräjän vartijana toimiminen, mikä tarkoittaa a) hiljaisten yhteisön jäsenten rohkaise-

mista osallistumaan sekä b) hallitsevien yhteisön jäsenten rajoittamista sekä c) keskus-

telun johdattelua siten, että mahdollisimman moni voi olla mukana 

 

4) Toimiminen aktiivisena ja rakentavana mallina yhteisön jäsenten käyttäytymiselle 

 

 

Mielestäni henkilökunnan tulee välttää yhteisökokouksessa seuraavia: 

 

- Passiivinen osallistuminen (yksilö antaa ilmein ja elein muiden osallistujien ymmärtää, 

että kokoukseen osallistuminen ei ole yksilöstä kiinnostavaa tai mieluista) 

- Keskustelu omista asioista yhteisökokouksen aikana 

- Puhelimen käyttö kokouksen aikana 

- Myöhässä tuleminen kokoukseen tai kesken kokouksen poistuminen (toki tämä on jos-

kus välttämätöntä) 

- Puheenjohtajan tai kenen tahansa muun puheenvuoroa pitävän keskeyttäminen 

omalla kommentilla 

- Asukkaita väheksyvän tai asukkaiden mielipiteidenilmaisujen vaientamiseen tähtäävän 

kielen käyttäminen 

- Tunnepitoinen eristäytyminen (ei olla kokouksessa todella läsnä vaan vetäydytään roo-

lin taakse) 

Yllä kuvatun käyttäytymisen tahaton tai tahallinen harjoittaminen vie mielestäni pohjaa yhtei-

sökokouksen idealta sekä estää yhteisön rakentavaa toimintaa.  
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Liite 1/30 

Yhteisöhoidon keskeisistä periaatteista… 

 

1) Demokraattisuus, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on yhtäläiset oikeudet ja valta osallis-

tua päätöksentekoon. 

2) Yhteisöllisyys, joka edellyttää täydellistä avoimuutta ja osallistumista sekä kokemusten ja-

kamista yhteisön jäsenten kesken. 

3) Sallivuus, joka edellyttää poikkeavan käyttäytymisen sallimista ja mahdollisuutta reagoida 

siihen, jotta yksilön todellisten ongelmien ymmärtäminen olisi mahdollista. 

4) Realiteettikonfrontaatio, jossa yksilölle annetaan jatkuvasti palautetta hänen käyttäytymi-

sensä vaikutuksista yhteisöön ja toisiin ihmisiin.  

 

- Kaikkea sitä, mitä yhteisössä tapahtuu, tulisi arvioida ja pohtia yhteisön perustehtä-

västä käsin. 

- Yhteisöhoidossa joudutaan jatkuvasti liikkumaan periaatteiden ja niiden arkipäivään 

soveltamisen ongelmallisessa kentässä. Käytäntö pakottaa tarkistamaan periaatteita, 

joiden yhdenmukainen tulkinta ja noudattaminen vaativat jatkuvaa yhteistä keskuste-

lua niin henkilöstö- kuin yhteisökokouksissakin 

 

(Murto 1997, 250–251) 
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Henkilökunnan ja asukkaiden välisistä suhteista 

 

- Henkilökunnan ja asukkaiden päivittäinen toiminnallinen rakenne eroaa tavallisesti toi-

sistaan. Henkilökunnalla on omia kokouksiaan ja tehtäviään, joihin asukkaat eivät osal-

listu ja asukkailla vastaavasti toimintaa, joihin henkilökunta ei osallistu. Jos henkilöstön 

ja asukkaiden toiminnalliset rakenteet ovat liian erillään toisistaan ja yhteistä toimin-

taa on liian vähän, on olemassa suuri riski henkilöstön ja asukkaiden välisen kuilun kas-

vamisesta. Hajanainen yhteisö ei kykene kasvattamaan tai kuntouttamaan eikä eheyt-

tämään psyykkisesti hauraita tai hajanaisia asukkaita. (Murto 1997, 240.) 

 

- Yhteisöhoidon vaikuttavuus perustuu suurelta osin vertaisryhmän terapeuttisen ja kas-

vattavan potentiaalin hyödyntämiseen. Tällöin henkilöstön ja asukkaiden ryhmien väli-

sen kuilun ehkäiseminen, keskinäisen luottamuksen rakentaminen ja yhtenäisen yhtei-

sön luominen on jatkuva haaste henkilökunnalle. (Murto 1997, 242.) 

 

- Henkilöstön keskinäiset suhteet ja henkilöstöyhteisön eheys luovat perustan hyvälle 

yhteisöhoidolle. Yhteisöhoitoon siirtymisessä suurin haaste on avoimesti ja rehellisesti 

kommunikoivan henkilöstöyhteisön rakentaminen. Yksikön esimies on tässä avainase-

massa. Esimiehen tehtävä on luoda aikaa koko henkilökunnan ja sen eri ryhmien ko-

kouksille. Kaikkinainen epäluottamus, avoimuutta tukahduttava hierarkkisuus tai am-

mattiryhmien välinen kilpailu, jota ei kyetä yhdessä käsittelemään, hajottavat henkilös-

töyhteisöä. (Murto 1997, 242.) 

 

- Henkilöstöyhteisön eheyttä ja yhtenäisyyttä ei voida huoltaa ilman riittäviä yhteisiä ko-

kouksia. Kuitenkaan pelkkä kokoontuminen ei sellaisenaan ole tae yhtenäisyydestä tai 

avoimuudesta. Esimiehen vastuulla on saada kokoukset toimimaan henkilöstöyhteisön 

ja koko yksikön tilan tutkimisen ja kehittämisen välineenä. Esimiehen tulisi kyetä toimi-

naan itse esimerkkinä avoimuudesta, rohkaista toisia puhumaan ja kuuntelemaan sekä 

ottamaan vastaan ja antamaan kriittistä palautetta. Vaikka henkilöstöyhteisöt käyttä-

vätkin usein apunaan ulkopuolista työnohjausta palautteen saamiseen ja keskinäisten 

jännitteiden käsittelyyn, voidaan henkilöstöyhteisöä kehittää myös omin voimin esi-

merkiksi ottamalla käyttöön kokousten yhteinen tutkiminen kokousten lopussa. 

(Murto 1997, 243.) 
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Yhteisökokouksesta… 

 

Yhteisökokouksen keskeiset tehtävät Murron (1997, 240) mukaan: 

 

o Perustehtävän esillä pitäminen 

o Avoimen kommunikaation turvaaminen koko yhteisössä 

o Päätösten tekeminen kokoukselle delegoiduissa asioissa 

o Sääntöjen sopiminen ja niiden noudattamisen valvominen 

o Ongelmien ja ristiriitojen käsittely 

 

Heikko ja epäluotettavaksi koettu kommunikaatio eristää ihmisiä toisistaan ja tarjoaa otollisen 

maaperän splittaamiseen, projektioihin ja projektiiviselle identifikaatiolle, joka ei suinkaan ra-

joitu vain asukkaisiin. Jos yhteisökokoukset puuttuvat, ovat liian harvoin tai eivät toimi, ei yh-

teisöllä ole keinoja koko yhteisöä haittaavien patologisten prosessien hallitsemiseksi. (Murto 

1997, 241.)  
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Liite 1/33 

Yhteisökokouksen kehittäminen 

 

Kokoukset käydään läpi niiden päätyttyä. 

 Kokoukset lopetetaan aina kahteen kertaan. 

 Käytännössä se edellyttää, että ennen kokousta yhdessä sovitaan, että esim. 10–20 mi-

nuuttia kokouksen lopusta varataan kokouksen tutkimiselle. Puheenjohtajan tai yh-

dessä sovitun henkilön on siten muistutettava sopimuksesta, kun kokous on lähesty-

mässä loppua. Kun tähän tapaan on opittu, siitä tulee toimiva rutiini, jota ei tarvitse 

enää erikseen joka kerta sopia. 

 Kokousten tutkimisen avulla päästään automaattisesti käsittelemään myös yhteisön 

kulloistakin tilaa, jos osataan tehdä oikeita kysymyksiä. Hyviksi ovat osoittautuneet 

seuraavanlaiset kysymykset, jotka liittyvät lähinnä hallinnollisiin kokouksiin: 

1) Käsiteltiinkö kokouksessa oikeita asioita? Jos ei, niin miksi? 

2) Mistä puhuttiin? Miksi? 

3) Minkälainen oli kokouksen ilmapiiri? 

4) Saiko jokainen sanotuksi, mitä halusi? Jos ei, niin miksi? 

5) Tuliko jokainen kuulluksi? Jos ei, niin miksi? 

6) Jäikö jokin tärkeä asia käsittelemättä? Miksi? 

7) Päätettiinkö kokouksessa jotain? Sovittiinko jotain? Mitä? 

- Kokousten tutkiminen voi antaa aihetta sopia joistakin uusista käytännöistä tai peli-

säännöistä, jotka kehittävät kokousta ja sitä kautta koko yhteisöä. 

 

(Murto 1997, 244) 
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Liite 1/34 
Askelia yhteisöhoidollisempaan suuntaan 

- Kysymys on pikemminkin yhteisön toiminnan edelleen kehittämisestä ja yhteisöllisten 

käytäntöjen terävöittämisestä. 

- Kukaan ulkopuolinen ei voi määritellä yhteisöhoidon soveltamistapaa eikä ole ole-

massa mitään valmista sapluunaa, jonka voisi kätevästi siirtää omaan yhteisöön. 

- Yhteisöhoito on olennaiselta osin yhteisön jatkuvaa tutkimista, toimintatapojen kokei-

lua ja yhdessä tapahtuvaa arviointia. Valmista ei tule koskaan. Tärkeintä on keskustelu: 

avoin puhuminen ja vastuullinen kuuntelu, jotka tekevät keskustelusta varsin vaikean 

kehittämisen menetelmän. Keskustelua on käytävä koko yhteisön kesken ja siihen tar-

vitaan yhteistyöfoorumit: kokoukset ja palaverit. 

- Keskustelua tarvitaan tavoitteista, hoitokeinoista, yhteisön jäsenten rooleista ja tehtä-

vistä, periaatteista ja niiden tulkinnoista sekä ennen kaikkea ristiriidoista, joita ei voi 

ehkäistä. Ristiriidat ovat hyödyllisiä, koska oikein käsiteltyinä ristiriidat syventävät ym-

märrystä, lisäävät luottamusta ja vievät siten yhteisöllistä kehitystä eteenpäin. 

- Ristiriitoja on sekä yhteisön sisällä että yhteisön ja ympäristön välillä. Jos yhteisö ei ky-

kene ratkomaan sisäisiä, ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja, ei se kykene ratko-

maan myöskään ulkoisia ristiriitojaan. Pikemminkin näitä ulkoisia ristiriitoja aletaan 

käyttää sisäisten taisteluiden välineenä, mikä johtaa yhteisöllisen kehityksen katastro-

fiin. Ulkoisilla ristiriidoilla tarkoitetaan tässä yhteisön nykytilan ja tavoitteiden välistä 

sekä ulkopuolisen hallinnon tai rinnakkaisten yksiköiden ja ryhmienvälisiä ristiriitoja. 

- Yhteisöllisyys kehittyy myös jatkuvan ja kriittisen oman toiminnan ja yhteisöllisen tilan-

teen arvioinnilla. Perustehtävää tulee kirkastaa jatkuvasti.  

o Mitä varten olemme olemassa? 

o Mitkä ovat tavoitteemme? 

o Kuinka hyvin kykenemme saavuttamaan niitä? 

o Mihin arviomme perustuu? 

- Yhteisöhoidollisten periaatteiden soveltaminen käytäntöön edellyttää arkipäivän tutki-

mista, elämällä oppimista, yhteisen sosiaalisen todellisuuden jatkuvaa rakentamista ja 

yhteisen kielen oppimista. 

- Esimiehen tehtävä on varata aikaa säännöllisille yhteisille kokouksille ja palavereille, 

joissa voidaan sekä ryhmissä että koko yhteisön voimin keskustella työstä ja työyhtei-

söstä, onnistumisista ja ongelmista, tavoitteista ja suunnitelmista. 

- Yhteisen ajan järjestäminen ei ainoastaan riitä, vaan esimiehen on tuettava avointa 

keskustelua rohkaisemalla puhumista ja kuuntelua myös vaikeista ja ahdistavista asi-

oista. Jakamalla kokemuksia yhdessä yhteisön jäsenet voivat oppia työstään ja työyh-

teisöstään, itsestään ja toisistaan niin asukkaina kun henkilökunnan jäseninäkin. 

(Murto 1997, 253–255)  
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Liite 1/35 

Työyhteisölle pohdittavaa 

 

Tutkikaa omia henkilökohtaisia uskomuksianne sekä työyhteisössä yhteisesti jaettuja ajattele-

misen tapoja.  

Tunnistatko esimerkiksi tällaisia selityksiä liittyen asukkaiden motivaatioon, osallistumiseen 

sekä hoitoon sitoutumiseen: 

- ”On turha keksiä uutta toimintaa, koska uudenlaiset kokeilut eivät ole ennenkään on-

nistuneet.” 

- ”On turha keksiä uutta toimintaa, koska aikani ei riitä kun perustehtävien suorittami-

seen.” 

- ”Asukkaat eivät halua osallistua heitä varten järjestettyyn toimintaan.” 

- ”On vain kourallinen asukkaita, jotka osallistuvat toimintoihin, muita ei vaan kiin-

nosta.” 

- ”On aika sama, minkälaista toimintaa järjestetään, kunhan on jotain yhteistä teke-

mistä.” 

- ”Asukkaat eivät muista tulla heitä varten järjestettyihin toimintoihin.” 

- ”Päihdeongelmaan liittyy tietynlainen passiivisuus, siksi asukkaat eivät halua osallis-

tua.” 

- ”Asukkaat osallistuvat vain, mikäli tarjolla on kahvia ja jotakin syötävää. Tämä on mie-

lestäni väärin. Osallistua pitäisi omasta parantumisen halusta, eikä kahvitarjoilun ta-

kia.” 

- Osallistumattomuus on asukkaan oma valinta. Omasta valinnasta on kannettava vas-

tuu, sen vuoksi ei ole minun tehtäväni motivoida asukasta osallistumaan.” 

 

Jos tunnistat yllä kuvattuja uskomuksia, mistä luulet uskomusten olevan peräisin? 

Auttamistyössä työntekijän ihmiskäsitys vaikuttaa merkittävästi auttajan tapaan olla vuorovai-

kutuksessa autettavan kanssa. Esimerkiksi, mikäli työntekijä määrittelee asunnon tarpeessa 

olevan vaikeasti päihdeongelmaisen ihmisen tilanteen niin vaikeaksi, että tähän ihmiseen liite-

tään määreitä kuten ”avuton”, ”vastuuton” ja ”tahdoton”, rakennetaan tällöin päihdeongel-

maiselle ihmiselle avuttoman identiteettiä suhteessa vastinpariinsa auttajaan. Tällöin avuton 

ihminen määrittyy ikään kuin passiiviseksi toimenpiteiden kohteeksi ja toisaalta myös vastuut-

tomaksi ihmiseksi, joka tarvitsee auttajan kontrollia.  (ks. lisää diskurssianalyysistä Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2016, 97.) 

Auttamistyössä on syytä olla tietoinen omasta ihmiskäsityksestään. Omista arvoista ja työhön 

vaikuttavista asenteista tulee olla tietoinen. Keskustellaanko arvoista ja asenteista työyhtei-

sössä mielestäsi riittävästi?  

  



68 
 

 
 

Liite 1/36 
 

Laadukkaan ohjauksen teesit 

 

1. Asukas on ihmisenä ainutkertainen ja elävä kertomus. Kunnioita jokaisen kertomusta. 

2. Tehtäväsi on synnyttää ohjauskeskustelun kautta uusia sanoja, mielikuvia ja metaforia. 

Sanat ovat työvälineesi. Pidä työvälineesi hyvässä kunnossa. 

3. Pane itsesi alttiiksi, lähde mukaan tarjoumien tielle ja etsi lupaavuuksia yhdessä. Uskal-

taudu uusiin maailmoihin. Tee löytöretkiä. 

4. Pyrkimyksenä on aito dialogi asukkaan kanssa. Muista, että aidossa dialogissa on tär-

keintä osapuolten tasa-arvoisuus. 

5. Älä puhu niin paljon. Kuuntele! Kuuntele aktiivisesti. 

6. Jaa myönteisyyttä ja valoa. Kehu perin pohjin vähintään yhtä ihmistä päivässä. Teet 

elämäsi aikana 7 600 ihmistä onnelliseksi. 

7. Ota erityiseen huomaan asukkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea. Pidä huolta, että 

juuri he löytävät tarvitsemansa avun ja tuen piiriin.  

8. Kehitä ohjaus- ja keskustelutaitojasi systemaattisesti. Nauhoita keskustelujasi ja analy-

soi niitä. Osallistu alan koulutukseen. 

9. Edistä kehityskeskusteluja työpaikallasi. Hyvän kehityskeskustelun kriteerit sopivat 

myös ohjaukseen. Hyvän ohjauksen kriteerit sopivat kehityskeskusteluun. Ole kehitys-

keskusteluja käyvien työkavereidesi tukena. 

10. Älä tapa itseäsi työllä. Kaikkea et voi tehdä; tee vain se, minkä pystyt. 

11. Lue hyvää kirjallisuutta. Käy elokuvissa. Laajenna tietoisesti kokemusperspektiiviäsi. 

12. Toimi muutoksen ja asukkaan voimautumisen muutosagenttina. Vaikka tehtäväsi onkin 

mission impossible, aika sekä ihmisyhteisö ovat puolellasi. 

13. Unohda narisijat! Kaikille ei ole siunattu ihmisenä olemisen ymmärtämisen taitoa. Koh-

tele heitä kuitenkin armollisesti. Hymyile heille ja muista, että olet heidän yläpuolel-

laan. 

 

       

(Vuorinen 2000, 85–86) 
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TERVEYSRYHMÄ 

 

Ehdottaisin kehittämään terveysryhmää osaksi viikko-ohjelmaa. Ryhmän ajatuksena olisi tar-

jota tietoa ja tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sairauksien ehkäisyyn. Ryhmässä voisi 

olla viikottain vaihtuva aihe sekä mahdollisuuksien mukaan esim. vierailevia luennoitsijoita. 

Materiaalit voisi etsiä/valmistaa etukäteen, ryhmän toteutus olisi poikkeuksellisesti luentomai-

nen, ei niinkään keskusteleva. Toki ryhmän alkuun ja loppuun tulisi jättää tilaa kommenteille. 

 

Aihe-ehdotuksia: 

 

VIIKKO 1: uni 

VIIKKO 2: ravitsemus 

VIIKKO 3: hygienia 

VIIKKO 4: liikkuminen 

VIIKKO 5: musiikki 

VIIKKO 6: taide 

VIIKKO 7: voimavarat (hengellisyys, elämänkatsomukset) 

VIIKKO 8: riippuvuus 

VIIKKO 9: yleisimmät somaattiset sairaudet (joiden kanssa olette eniten tekemisissä) 

VIIKKO 10: asukkaiden valitsema aihe 

VIIKKO 11: asukkaiden valitsema aihe 
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TARKISTUSLISTA LAADUKKAALLE RYHMÄTOIMINNALLE 

 

 

 

 EI HIERARKKISIA ROOLEJA 

 EI PAINOSTUSTA OSALLISTUMAAN 

 TEKEMINEN PÄÄOSIN ASUKASLÄHTÖISTÄ 

 TOIMINTA MAHDOLLISTAA MYÖNTEISIÄ KOKEMUKSIA ASUKKAALLE 

 TOIMINNALLA ON ITSETUNTOA PARANTAVA VAIKUTUS 

 TOIMINNAN KAUTTA ON MAHDOLLISTA SAADA YHTEISÖLLISTÄ ARVOSTUSTA 

 TOIMINTA ON HYÖDYLLISTÄ/TARPEELLISTA/JÄRKEVÄÄ/ASUKKAIDEN MIELESTÄ 

HAUSKAA 

 TOIMINNASSA ASUKKAAN ROOLI EI OLE PASSIIVINEN OHJAAJAN OHJEIDEN 

VASTAANOTTAJA 

 TOIMINNASSA EI SALLITA SYRJIVÄÄ, ALENTAVAA EIKÄ ULKOPUOLELLE SULKEVAA 

KIELENKÄYTTÖÄ 
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OMAT MOTIVOINTI- JA OHJAUSTAIDOT 
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Työntekijän rooli yhteisössä 

 

- Yhteisön tehtävä on tukea tunteiden ilmaisussa, niiden tunnistamisessa ja 

hyväksymisessä. 

- Tunteiden avoin ilmaisu saattaa aiheuttaa yhteisössä eritasoisia kriisejä. 

- Hyvä yhteisö on täynnä erilaisia ja toisiaan kunnioittavia persoonia, joiden 

parhaat puolet voivat rikastuttaa kokonaisuutta ja mahdollistaa yhteisön ke-

hittymisen. 

- Yhteisöllinen työote vaatii työntekijältä itsensä alttiiksi laittamista, kykyä ot-

taa vastaan yhteisöltä monenlaista palautetta, arvostelua ja kritiikkiä. 

- Yhteisössä työntekijällä ei voi olla yllään ammattilaisen suojamuuria, jonka 

taakse piiloutua. Työntekijän on osattava antaa asioita itsestään, onhan hän 

yksi yhteisön jäsenistä. 

- Työntekijällä tulisi olla herkkyyttä huomata yhteisössä tapahtuvia ilmiöitä ja 

rohkeutta ottaa ne puheeksi. Yksi työntekijän tärkeimmistä tehtävistä on ky-

seenalaistaa asioita ja herättää niistä keskustelua. 

 

(Honkanen & Hulkkonen 2009, 19–20) 

 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

 

- Minkälainen ihminen olet asukkaiden silmin? 

- Kuinka otat vastaan palautetta asukkailta? 

- Saako toimintaasi arvostella? 

- Rohkaisetko asukasta ottamaan puheeksi mieltä vaivaavia asioita? 

- Annatko tilaa asukkaan persoonalle? 

- Kuinka ilmaiset kunnioitusta ja ymmärrystä asukkaalle? 

- Puhutko vaikeista asioista suoraan ja rehellisesti? 

- Toimitko työssäsi roolista käsin vai omana itsenäsi? Kuinka mahdollinen 

rooli eroaa henkilökohtaisesta minästäsi? 

- Miten toimit kun asukas pahoittaa mielesi? 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVISTA AJATUKSISTA? 

 

”Kohtaamisessa tarvitsemme näkökulman muutosta: asiantuntija-ammattilaisuudesta  vuoro-

vaikutusammattilaisuuteen. Todellinen ihmissuhdeammattilaisen ammattitaito mitataan koh-

taamisen kykynä. Läsnäolo on kaiken syvemmän kohtaamisen perusta. Ihmissuhdeammattilai-

nen, joka ei pysty tarvittaessa olemaan läsnä, ei ole kovin hyvä ammattilainen, oli koulutus sit-

ten mikä tahansa. Medikalisaatio on kohtaamisen pahin vihollinen.” 

     

 (Kassila & Koskela 2016, 53) 

 

 

 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

 

Kuinka miellät ohjaajan roolisi? Oletko toipumisen tukija? Kanssakulkija? Moraalinvartija?  

Kuinka luulet asukkaan kokevan vuorovaikutuksen kanssasi?  

Onko kanssasi helppo asioida?  

Voiko sinuun luottaa?  

Minkälainen ihmiskäsityksesi on? 

Kuinka asukasta motivoidaan parhaiten muutokseen? 

Oletko ohjaajana hyväksyvä, myötäeläjä, rajojen asettaja vai mikä? Mikä on roolisi työyhtei-

sössä? 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVISTA AJATUKSISTA? 

 

”Kiistely siitä, onko alkoholisti aina alkoholisti tai onko addikti aina addikti, jatkuu varmaan 

ikuisesti. Riippuvuus on yleensä koko elämän kestävä ominaisuus. Riippuvuuden taustalla ole-

vaa ykseydenkaipuuta ei voi häivyttää ainoastaan lääkkeillä tai psykoterapialla, vaan addikti 

tarvitsee jotakin syvempää ja pysyvämpää pystyäkseen mielekkääseen toipumiseen. Addiktin 

todellisuus on aina nyt: tämä hetki, tämä päivä. Jokapäiväiseen, jokahetkiseen valintaan kuuluu 

valinta toipumisen tai valinta aktiivisen riippuvuuden välillä. Riippuvaisen ihmisen mieli on niin 

kehittyneen addiktiivinen, että sen hiljentämiseksi tarvitaan jatkuvaa ponnistelua. On huomat-

tavaa, että ajattelun lisäksi kaikki negatiiviset tunteet ovat mielestä lähtöisin eli ne eivät ole 

koskaan nyt-hetkessä. Jos ihminen on katkera, syyllisyydentuntoinen ja kaunainen, ihmisen 

tunteet ovat kiinnittyneet menneisyyteen. Jos taas ihmisellä on pelon ja jännityksen tunteita 

tulevaisuuden suhteen, ovat ne menneisyyden heijastumia tulevaisuuteen. Tunteiden kautta 

mieli toimii tehokkaimmin, koska tunteet ovat hallitsemattomia. Mieli rakastaa selittelyä, mo-

nimutkaistamista, rypemistä itsesäälissä, hyödytöntä järkeilyä ja toiveajattelua. Tarvitaan pal-

jon työskentelyä nyt-hetkessä ja positiivisten tunteiden kokemista, jotta riippuvainen ihminen 

jatkaa vankasti toipumisen tiellä.” (Kassila & Koskela 2016, 70–71.) 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

Ajattele hetki asumisyhteisön asukkaita ja asumisyhteisön arkea. 

Jos ajatellaan, että riippuvuudesta toipumiseen tarvitaan läsnäoloa nyt-hetkessä sekä myön-

teistä minäkuvaa vahvistavien positiivisten tunteiden kokemista, minkälaisena asumisyhteisön 

arki tässä valossa näyttäytyy? 

Asumisyhteisössä vahvistetaan päihteetöntä elämäntapaa, mutta minkälaista se päihteetön 

elämäntapa tarkemmin ajateltuna on?  

Minkälaista persoonan kasvua yhteisössä tuetaan? Minkälaisia hyväksytyksi tulemisen koke-

muksia yhteisössä on mahdollista saada? Kuinka asukkaan itseluottamusta ja uskoa omaan 

pärjäävyyteen vahvistetaan? 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVISTA AJATUKSISTA? 

 

”Addikti tarvitsee inhimilliset puitteet toipuakseen. Perustarpeiden (ruoka, katto pään päällä ja 

terveyhtyminen) on täytyttävä, jotta hän jaksaa työskennellä toipumisensa eteen. Yhteiskun-

nan olisi taattava jokaiselle kansalaiselleen perustarpeiden tyydyttäminen. Vasta sitten 

voimme edellyttää kaikilta yksilöllistä vastuuta. On vaikeaa odottaa ihmiseltä  tietoi-

suuden kasvamista, ellei hänellä ole perustarpeet tyydyttäviä asuin- ja elinolosuhteita.” 

(Kassila & Koskela 2016, 73.) 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

 

Onko asumisyhteisönne tehtävä tyydyttää perustarpeita vai tarjota aktiivisia välineitä toipumi-

seen?  

Ovatko kaikki työntekijät tästä samaa mieltä?  

 

 

Pelkää ryhmätoiminnan lisääminen tai ”pinnallisen yhteisöllisyyden” (=ihmisiä yhdistää sama 

ongelma sekä yhteinen asuinpaikka) lisääminen ei ole yhtä kuin aktiivisen toipumisen tukemi-

nen. Toipumista tukevan ilmapiirin kehittämisen näkökulmasta ei ole yhdentekevää, minkä-

laista ryhmätoimintaa järjestetään! Ryhmämuotoisen toiminnan tulisi antaa itsetuntoa tukevia 

kokemuksia ja positiivisia kokemuksia nyt-hetkeen kiinnittymisestä. Aktiivisen toipumisen edis-

tämisen näkökulmasta ryhmätoiminnan tulisi antaa myös välineitä henkilökohtaiseen kasvuun 

ja ajattelutapojen muutokseen. 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVISTA AJATUKSISTA? 

 

”Sosiaalinen toipuminen tapahtuu luontevimmin vertaisryhmissä. Syntyy raittiuteen perustuvia 

ihmissuhteita ja rohkeus kommunikoida selvin päin kasvaa. Suuri osa kommunikaatiosta toipu-

vien välillä tapahtuu ryhmien ulkopuolella. Ammatillisissa  hoitomuodoissa sosiaaliset suhteet 

eivät synny niin helposti. Toipumisen myötä sosiaalinen kyvykkyys paranee ja ihmissuhteet 

monipuolistuvat ja syvenevät.” 

 

     (Kassila & Koskela 2016, 73–74.) 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

 

Minkälaista vertaistukea uskot asukkaiden 1) saavan ja 2) tarvitsevan? 

Mikä on ohjaajan rooli tämän vertaistuen mahdollistamisessa? 

Mikä estää vertaisuuteen perustuvaa toimintaa asumisyhteisössänne? 

Mikä edistää vertaisuuteen perustuvaa toimintaa asumisyhteisössänne? 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVASTA AJATUKSESTA? 

 

”Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi.” 

 

 Se, että asiat tulevat yhdessä jaetuksi edellyttää hyvää ja turvallista ilmapiiriä.  

 Hyvä ja turvallinen ilmapiiri tarkoittaa syyllistämisen, negatiivisuuden sekä väheksymi-

sen poissaoloa. 

 Ohjaaja voi edistää rakentavan ilmapiirin syntymistä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 

- Tue ja rohkaise. 

- Pysäytä oma tajunnan virtasi, kuuntele puhujaa, kiinnitä huomio painotuksiin ja taukoi-

hin. Tärkeää on aito läsnäolo, välittömyys ja kiireettömyys. 

- Älä täytä tilaa omalla puheellasi. Kunnioita ohjattavan puheen rytmiä. 

- Vaitiolo keskustelussa edellyttää luottamusta ja antaa miettimisaikaa, se on osoitus yh-

teisymmärryksestä ja vastuunotosta. 

- Älä tulkitse, vaan kysy. 

- Konfrontointi vaatii hienovaraisuutta, mutta on ehdottomasti yksi keskeisimmistä oh-

jausta eteenpäin vievistä työvälineistä. Se vaatii ohjaajalta hyvää itsetuntemusta. Ta-

voitteena ei ole moittia tai arvostella ohjattavaa, vaan auttaa häntä näkemään toimin-

tansa epäjohdonmukaisuus ja tiedostamaan se.  

- Konfrontoinnista voisi käyttää myös ilmaisua 'suoraan sanominen' tai 'puheeksi otta-

minen’. Yhdistämme sanan helposti vihaisuuteen ja toisen henkilön loukkaamiseen. 

Ero on selkeä, joskin joskus hiuksenhieno: taitava konfrontoija ilmaisee asian rauhalli-

sesti, kunnioittaa ohjattavaa, ei tuo esiin omia arvostuksiaan, ei syytä eikä opeta. 

- Ohjaajan oma persoona on ohjauksen tärkein työväline ja siten ohjauksen onnistumi-

nen riippuu pitkälle ohjaajan ominaisuuksista eli 'yleisestä olemisen tavasta', hänen ai-

dosta, sitoutuneesta ja autenttisesta tavastaan ohjata ja toimia. 

- Käytä paljon avoimia kysymyksiä; siten saat arvokasta tietoa ohjattavan tavasta ajatella 

ja tulkita asioita. Suljetuilla ja suuntaavilla kysymyksillä voit tarkentaa vastauksia. Saa-

tamme ajatella, että käyttämällä avoimia kysymyksiä, ohjattava ei pysy asiassa, vaan 

kertoo ja kuvaa asioita liian laajasti ja aikaa vievästi. Siksi pyrimme olemaan tehokkaita 

ja käytämme suljettuja ja täsmällisiä kysymyksiä. Suljetut kysymykset kuitenkin antavat 

meille enemmän tietoa omasta ajatteluprosessistamme kuin ohjattavan. 

(Amiedu 2004) 
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MITÄ AJATTELET SEURAAVISTA AJATUKSISTA? 

 

”Toipuminen ja itsearvostus kulkevat yleensä käsi kädessä, mutta aina se ei ole helppoa, var-

sinkaan toipumisen alkuvaiheessa. Kun yhteiskunta itsessään on näinkin addiktiivinen, on sen 

vaikea ymmärtää addiktioita ja addikteja. Liberaali, postmoderni valta-ajattelu on ollut  hyvin-

kin hampaaton addiktioiden torjumisessa. Kaikessa sallivuudessaan ja suvaitsevaisuudessaan 

se on valmis uhraamaan herkimmät ja usein suojattomimmat kansalaisensa, tietysti heidän 

kohtaloaan säälitellen ja ymmärtämättä omaa osuuttaan tapahtumien kulkuun. Addikteilla on 

näin ollen ”vapaa valinta”: mitäs teet, kun he ovat kuitenkin valinneet itsetuhon tien. Addikti 

on tässä yhteiskunnassa samanlainen sääliä herättävä epäonnistuja kuin ennenkin, eri perus-

tein vain. Itsearvostusta on vaikea rakentaa yhteiskunnassa vallalla olevan ajattelun tuella. Sen 

sijaan itsekunnioituksen tulisi vahvistua yksilöstä lähtevän itsensä välittämisen sekä toipumis-

yhteisön, ymmärtäväisten ammattilaisten ja läheisten avulla.”  

(Kassila & Koskela 2016, 74.) 

 

 

KYSYMYKSIÄ 

 

Onko kuntoutuminen itseä vahingoittavasta elämäntavasta luopumista ja itsearvostuksen ra-

kentamista? 

Tarvitseeko päihdekuntoutuja sääliä? 

Onko addikti ”vapaa” tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja? 

Tuleeko ”väärästä” valinnasta syyllistää? Kenen silloin tulee syyllistää ja ketä? 

Onko olemassa päihdeongelmaisia ihmisiä, joiden päihdeongelma on niin vaikea, ettei siitä voi 

kuntoutua? 

Kuinka asumisyhteisössänne tuetaan yksilöstä lähtevää itsestä välittämistä? 

Kuinka asumisyhteisössänne tuetaan toipumisyhteisön hyvinvointia? 

Minkälaista on ymmärtäväisen ammattilaisen tuki? Mitä se ei ole? 
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UMPIKUJAT JA MUUT MATKAN ESTEET 
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Itsemääräämisen teoria 

 

Itsemääräämisen teorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, joiden riittävä 

toteutuminen on välttämätöntä hyvinvoinnille.  

 

1) Autonomian tarve, joka tarkoittaa kokemusta siitä, että ihminen on itse vaikuttamassa 

omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja valintoihin 

2) Kompetenssi eli kyvykkyys, joka tarkoittaa kokemusta osaamisesta, taidoista ja aikaan-

saamisesta 

3) Liittyminen eli yhteisöllisyyden tarve, joka tarkoittaa halua olla yhteydessä toisiin ihmi-

siin mielekkäällä tavalla ja tulla hyväksytyksi ja välitetyksi 

 

- Ohjauksessa tunnetta itsemääräämisestä voidaan toteuttaa siten, että ohjattava itse 

valitsee teeman, josta hän haluaa puhua. Ohjattava myös asettaa omat tavoitteensa ja 

on vastuussa itselleen tavoitteiden täyttymisestä. Ohjaajan tehtävä on hillitä oma 

egonsa ja olla tyrkyttämättä omia vastauksiaan ohjattavalleen, ellei tämä niitä erityi-

sesti pyydä. Suhde perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Itsemää-

räämisen tarve on vahvassa yhteydessä ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorovaikutuk-

sen laatuun ja kuulluksi tulemisen tunteeseen. Jos ohjattava protestoi ohjaajaa vas-

taan, kyseessä voi olla laiminlyöty itsemääräämisen tarve, jolloin ohjattava ei koe 

omistajuutta asetetuista tavoitteista ja keinoista. Silloin ohjaajan on syytä peruuttaa ja 

antaa ohjattavalleen tilaa. 

- Kompetenssi on tunnetta kyvykkyydestä, joka näkyy sisäisenä puheena: ”Osaan, pys-

tyn, voin, minulla on keinot…” Pystyvyysuskon vahvistaminen ja ylläpitäminen ja omien 

voimavarojen löytämisessä auttaminen on yksi olennaisimmista ohjaajan tehtävistä.  

- Ihmisellä on tarve tulla arvostetuksi, hyväksytyksi ja pidetyksi. Laadukas ohjaus edellyt-

tää tunteiden käsittelytaitoja.  

 

 

(Ruutu & Salmimies 2015, 32–33) 
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VÄÄRISTYNYT AJATTELU 

 

 

Päihdeongelma vääristää ajattelua. Päihdehoitotyössä ohjaaja kohtaa erilaisia ajatusten vääris-

tymiä. Näistä on hyvä olla tietoinen, jotta ohjaus- ja motivointityö ei jumiudu. Myös ryhmänoh-

jauksessa ja yhteisöllisessä toiminnassa näitä ajattelun vääristymiä on hyvä osata tunnistaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 
 

 
 

Liite 1/50 
Psykiatri Aaron Beckin mukaan on olemassa kymmenen erilaista tapaa, joilla ihminen voi vääristää todel-

lisuuden ja kadottaa ajatustensa perspektiivin. Pääasialliset syys siihen, että tulkitsemme väärin tai vää-

ristelemme sitä, mitä tapahtuu, ovat Beckin mukaan seuraavat: 

1. Kaikki tai ei mitään – ajattelu. Ihminen näkee kaiken musta-valkoisena. Kaikki on joko 

superhuikeaa tai kurjaa. Jos epäonnistuu jossain, ihminen näkee itsensä täysin epäon-

nistuneena. Kaikki tai ei mitään -ajattelua edustavat myös ”jos et rakasta minua, vihaat 

minua” tai ”jos en selviä tästä osasta, voin yhtä hyvin luovuttaa ja olla tekemättä mui-

takaan osia.” 

2. Liioitellut yleistykset. Ihminen suurentelee itseään tai olosuhteisiinsa liittyviä asioita, 

siten että loppujen lopuksi hän uskoo kyseessä olevan kaiken kattavan tilanteen ja että 

sitä jotain tapahtuu koko ajan. Hän esimerkiksi näkee yhden ainoan kielteisen tapauk-

sen merkkinä epäonnistumisen kaavasta, joka ei tule koskaan loppumaan. Silloin hän 

sanoo ja ajattelee sellaisia asioita kuin ”mikään, mitä teen, ei onnistu” tai ”kaikki tulee 

menemään pieleen”. 

3. Mentaalinen suodatin. Ihminen valitsee yhden ainoan yksityiskohdan ja vatvoo sitä 

loputtomiin, minkä seurauksena näkemykset kaikesta ympärillä olevasta muuttuu tum-

manpuhuvaksi. Se on kuin tippa mustetta lasillisessa puhdasta vettä. Kaikki vesi vär-

jääntyy. Esimerkkejä tällaisista ajatuksista ovat ”en näe mitään hyvää tilanteessani”, 

”mitään toivoa ei ole”, ”kaikki on vain hankalaa”. 

4. Myönteisen näkemättä jättäminen. Ihminen työntää pois myönteiset kokemukset, 

jotka muutoin auttaisivat tuntemaan olon vähemmän kurjaksi. 

5. Liian nopeiden johtopäätöksien tekeminen. Tehdään kielteisiä tulkintoja, vaikkei olisi 

olemassa yhtään ainutta konkreettista tosiasiaa tämän johtopäätöksen tueksi. Tämä 

tapahtuu joko niin, että ihminen: a) yrittää lukea ja tulkita toisten ajatuksia ja olettaa, 

että joku on kielteisellä kannalla, vaikkei mikään todista tällaista, b) jäljittää tulevai-

suutta ja edellyttää tai olettaa asioiden menevän huonosti. Tämä pitää sisällään sen, 

että ihminen on vakuuttunut pelkän ennusteen olevan vakiintunut tosiasia ennen kuin 

hän on edes aloittanut. Esimerkkejä tällaisista ajatuksista ovat ”tulen aina olemaan 

masentunut”, ”en saa koskaan mitään toista työtä” tai ”asiat voivat mennä vain huo-

nompaan suuntaan”.  

6. Asioiden suurentelu (katastrofiskenaario) tai pienentely. Kyse on asioiden ja tapahtu-

mien merkitysten liioittelemisesta, esimerkiksi suurentelemalla ja osoittamalla kunni-

oitustaan muiden saavutuksille ja pienentämällä omaa merkitystään. Tätä voidaan kut-

sua myös eräänlaiseksi kiikaritempuksi. Siitä riippuen, kuinka kiikareita säätää, asiat 

ovat joko ennenkuulumattoman suuria tai pieniä suhteessa todellisuuteen.  

7. Emotionaaliset selitykset. Ihminen uskoo, että vain sen takia, että hänestä tuntuu tie-

tyltä, asiat ovat sillä tavalla. Oletetaan, että omat kielteiset ajatukset heijastavat täy-

dellisesti todellisuutta: ”tunsin niin ja niin, ja sen takia sen täytyy olla totta” ja ”tunnen 

itseni epäonnistuneeksi, joten minun täytyy olla sitä.” On mahdollista, että ihminen oi-

keuttaa tällä tavalla oman ilkeytensä tai väkivaltaisuutensa jotain toista kohtaan, tai 

hän luo pysyvän huolikierteen, joka loppujen lopuksi ruokkii itseään. Sitä myötä eksy-

tään ja juututaan kielteisiin ajatuskulkuihin. Ihminen ylitulkitsee omia tunteitaan, 

koska ei ole oppinut ottamaan niihin etäisyyttä. 
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8. Täytyy ja pitäisi. Yritetään motivoida omaa itseä sanomalla, että ”täytyy” tai ”pitäisi” 

tai ”ei täydy” tai ”ei saa”. Se on vähän niin kuin ihmistä olisi lyöty tai rangaistu ennen 

kun hän on edes voinut odottaa itsensä tekevän jotain. Näiden sanojen käyttäminen 

on myös tavallinen merkki vääristyneistä ajatuksenkuluista, ja lopputuloksena on usein 

syyllisyyden tunteita. 

9. Nimilaputtaminen tai väärin nimeäminen. Tämä on yliyleistämisen äärimmäinen 

muoto, jossa ihminen sen sijaan, että kuvailisi tekemänsä yksinkertaisen virheen, liittää 

itseensä hätäisen tai kielteisen nimilapun tyyliin ” olen täysin epäonnistunut”. Jos jon-

kun toisen ihmisen käyttäytyminen koetaan kielteisenä, saatetaan sanoa ”hän on oikea 

paskasaapas”. Ihminen käyttää usein väritettyä ja emotionaalisesti latautunutta pu-

hetta ja antaa asioille nimilappuja tai leimaa asioita ja tapahtumia väärin. 

10. Kaiken ottaminen henkilökohtaisesti. Luullaan, että kaikki, mitä tapahtuu, liittyy välit-

tömästi omaan persoonaan, kuten esimerkiksi ”kaikki katsovat minua”, ”se kritiikki on 

suunnattu minuun” ja ”on minun vikani, että hän voi huonosti”. Tällöin ihminen näkee 

itsensä syyllisenä ulkoisiin kielteisiin – tai myönteisiin – tapahtumiin siitä huolimatta, 

ettei ole itse aiheuttanut niitä. Kun ottaa kaiken henkilökohtaisesti, ihmisestä saattaa 

tulla äärimmäisen itsetietoinen. Silloin tuntee syyllisyyttä tai kokee aiheuttaneensa asi-

oita, joita ei ole aiheuttanut – mukaan luettuina toisten ihmisten ongelmat tai tunteet. 

    (Ehdin 2013, 213–215) 
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Ajattelun vääristymiä voi lähestyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 

Poikkeuksia etsivät kysymykset 

Onko joskus tilanteesta seurannut jotain muuta kuin pahaa? Kun aiemmin selvisit masennuk-

sesta, mitä silloin tapahtui? Miten selvisit jännittävästä tilanteesta aiemmin? 

Tosiasiat ja merkitykset 

Tosiasioita vastaan ei voi väittää, mutta ne voidaan ymmärtää eri tavoin. On tärkeää keskus-

tella siitä, millaisen yksilöllisen merkityksen asiat saavat. 

Todistusaineiston kyseenalaistaminen 

Pohditaan sitä, onko katastrofiajatuksille todisteita. Voisiko löytyä todisteita päinvastaisista tul-

kinnoista? 

Mikä osuus tulkinnoilla ylipäänsä on seuraamisten odottelussa ja ovatko tulkinnat oikeita? 

Asioiden kääntöpuoli ja kuuluminen yhteen 

Lähdetään tutkimaan, mitkä asiat kuuluvat yhteen ja mitkä taas eivät. Tutkitaan katastrofin 

”varmoja” ennusmerkkejä ja etsitään muita mahdollisia tulkintoja niille. 

Erilaisten vaihtoehtojen tarkasteleminen 

Masentunut tai pelon vallassa oleva ihminen ei yleensä näe vaihtoehtoja sille, mitä seuraavaksi 

tapahtuu tai miten hän itse voisi vaikuttaa tapahtumiin. Toinen ihminen voi olla tässä tukena 

etsimässä erilaisia ratkaisumalleja. Esimerkiksi mitä vaihtoehtoja juuri nyt on löydettävissä? 

Miten ihminen on aiemmin ratkaissut tämänkaltaiset tilanteet? Mikä on aiemmin ollut toimiva 

ratkaisu? 

Uudelleenattribuointi 

Tämä on vastuusuhteen tarkastelua. Vastuusuhde pyritään asettamaan reaalisiin rajoihin, esi-

merkiksi voiko vastuuta rajata, jakaa tai siirtää muille. Voiko joku olla vain kielteisessä ja toinen 

puolestaan ainoastaan myönteisessä vastuusuhteessa ongelmien olemassaoloon? 

Seuraamusten fantasiointi 

Mitä tapahtuu, jos tekee tai jättää tekemättä jotakin? Mitä seuraa jos onnistuu, entä jos epä-

onnistuu? Mikä on pahin mahdollinen seuraamus? Entä jos se ei toteudukaan, mitä silloin ta-

pahtuu? 

Ongelman rajaaminen ja tavoitteen tunnistaminen sitä kautta  

Kun ongelma laajenee kohtuuttomasti (esimerkiksi: en ehdi lukea riittävästi tenttiin -> reputan 

-> en valmistu -> olen epäonnistunut elämässäni, olen huono) ja ihminen ahdistuu niin, että 

hänen energiansa menevät enemmänkin ahdistuksen kanssa kamppailuun kuin ongelman rat-

kaisuun, on syytä palata itse ongelmaan. Mikä on alkuperäinen ongelma ja mikä siinä ahdistaa? 

Mitkä asiat tuottavat ongelman tai estävät sen ratkaisemisen? Voiko ongelmaan liittyviä tavoit-

teita muokata? 

Myönteisen etsiminen kielteisestä 

Voiko tilanteesta löytää jotain hyvää? Voisiko esimerkiksi hallitsematon pelko olla viesti jostain 

oman itsen tärkeästä puolesta, jostain, joka ei ole muulla tavoin päässyt esille? 

 

   (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 117–119) 
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Keskustelun sudenkuopat 

 

Keskustelu on mitä luonnollisin ihmisten välinen kommunikointimuoto, mutta siitä huolimatta 

se ei aina onnistu.  Ohjaustilanteessa keskustelun anti jää vähäiseksi, mikäli tuloksena on kom-

pastuminen sudenkuoppiin.  Tällaisia sudenkuoppia voivat olla mm.   

   

   

Tavoitteetto-

muus 

* keskustelun tavoite on epämääräinen 

tai liian laaja  

* ohjaaja "kuulustelee" ohjattavaa 

Suunnittelemat-

tomuus 

* keskustelijoiden ennakkoasenteet vai-

kuttavat keskusteluun (pelot, yliodotuk-

set jne.)  

* aikaa kuluu "turhaan"  

* henkilökohtaisuuden puute 

Hyödyttömyys * epätasa-arvoisuus keskustelutilan-

teessa 

Jäsentymättö-

myys 

* ei vedetä yhteenvetoa keskustelusta  

* sovitut asiat jäävät epämääräisiksi  

* ei sovita seurannasta ja jatkosta 

Kanssaihmisten 

huomioimatto-

muus 

* mitkä ovat sellaisia asioita, joista pitäisi 

keskustella kaikkien kanssa; mitkä taas 

luottamuksellisia  

* sovitut asiat jäävät hoitamatta 

 

 

 

 

(Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2005) 
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TURVALLINEN ILMAPIIRI 

 

 Jotta yhteisö olisi toipumismyönteinen, on yhteisön ilmapiiristä huolehdittava. 

 

 Ohjaajan tehtävä on tunnistaa ilmapiiriä heikentäviä tekijöitä ja huolehtia omalta osal-

taan hyvästä yhteisöllisestä ilmapiiristä. Ohjaajan tulee tunnistaa yksilöä mitätöivä käy-

tös ja nimeämällä tämä käytös tehdä selväksi, ettei mitätöivä käytös ole hyväksyttävää.  

 

 Toimimalla johdonmukaisesti näin, yhteisö muuttuu vähitellen turvallisemmaksi ja hy-

väksyvämmäksi jäseniään kohtaan.  

 

 Seuraavalla sivulla on hiljentämisbingoksi kutsuttu havainnollistava esimerkki siitä, 

minkälaista yksilöä mitätöivää käytöstä on mahdollista tunnistaa ja nimetä.  

 

 Jos yhteisössä esiintyy seuraavalla sivulla kuvattua käytöstä, on se merkki muutostar-

peesta. Mieti myös omaa toimintaasi. Onko mahdollista että joku yhteisössä tulkitsee 

sinun sanomisiasi tai tekemisiäsi mitätöimisenä tai väheksyntänä?  
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AVOIMEN VUOROVAIKUTUKSEN ESTEET 

- Avoin ja rakentava vuorovaikutus on toimivan yhteisön edellytys. 

- Epäterve vuorovaikutus pyrkii vaientamaan keskustelukumppanin sekä uudet näkökulmat / kes-

kustelun avaukset. 

- Alla on kuvattu erilaisia tapoja vaientaa keskustelukumppani. Jos yhteisössä esiintyy alla kuvat-

tua toimintaa, on se merkki muutostarpeesta. 

 

(Feministinen ajatushautomo Hattu 2016) 
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Päihdehoitotyö on henkisesti hyvin raskasta työtä, joten on tärkeää, että työyhteisö voi hyvin. 

Hyvinvoiva työyhteisö rakentuu hyvinvoivista työntekijöistä sekä keskinäisen arvostuksen ja 

tuen ilmapiiristä. Hyvinvoivassa työyhteisössä ilmapiiri on kevyt ja omia ajatuksia ja mielipiteitä 

voi esittää murehtimatta, mitä oman mielipiteen ilmaisemisesta seuraa.  

 

 

 

Yhteisön kriisit 

 

 

Murron (1991) mukaan kriisien selvittämisessä tulisi yhteisön noudattaa seuraavanlaisia peri-

aatteita: 

1) Yhteisön kaikkien jäsenten tulisi selvittää ja kohdata kriisi kasvotusten ja avoimesti 

2) Kriisi tulisi selvittää mahdollisimman pian, jotta kaikkien jäsenten aidot näkemykset ja 

tunteet tulisivat esiin 

3) Kriisin syiden ja kehityksen selvittäminen edellyttää puolueetonta johtajaa, joka hallit-

see ryhmä- ja psykodynamiikan 

4) Kaikki kriisin herättämät tunteet on voitava ilmaista avoimesti ja kostoa pelkäämättä. 

Jotta kriisitilanne voi edesauttaa oppimista, sen on herätettävä riittävän voimakkaita 

tunteita. Toisaalta on huomattava se, että liian voimakkaat tunteet voivat olla kriisin 

pikaisen selvittämisen esteenä 

5) Käyttäytymisen tutkiminen ja oman roolinsa muuttaminen vaativat yhteisön jäseniltä 

myönteistä asennetta ja motivaatiota 

 

 

 

 

(Honkanen & Hulkkonen 2009, 15–16) 
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SEINÄTAULU – Toipumiskeskeisen päihdehoidon laatukriteerit 

 Teemu Kassilan & Kalervo Koskelan (2016, 136–137) mukaan 

 

 

1) Hoitopaikan keskeinen linjanveto on, että kaikille asiakkaille tarjotaan toipumisen 

mahdollisuutta ja toipumista haluavia tuetaan saavuttamaan päämääränsä kaikin käy-

tettävissä olevin keinoin. 

2) Kaikille asiakkaille tehdään hoidon alussa ainekohtainen päihderiippuvuusdiagnoosi ja 

sen perusteella henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jossa aina tarjotaan toipumisen 

mahdollisuutta. 

3) Hoito-ohjelmassa on vahvoja raittiutta tukevia, usein hyvin kokonaisvaltaisia toiminta-

muotoja, kuten esim. tukihenkilötoimintaa, toiminnallisia ja luentopohjaisia ryhmiä, 

luontoa apuna käyttäviä menetelmiä, hiljentymistä, rentoutumista, ravintoterapeutti-

sia lähestymistapoja. Toipumiseen hyvin usein kuuluva hengellisyys (sellaisena kuin ku-

kin sen ymmärtää) tunnustetaan suureksi voimavaraksi. 

4) Hoitopaikassa arvostetaan päihdetoipumisen tuomaa viisautta ja hoitopaikka/systeemi 

kunnioittaa keskinäisen avun yhteisöjen kuten AA:n, NA:n ja A-killan tapaa toimia peri-

aatteidensa mukaisesti. 

5) Toipumiskeskeisen lähestymistavan omaksunut ammattilainen pyrkii aitoon läsnä-

oloon ja vuorovaikutukseen – ja eri elämänkatsomusten kunnioittamiseen. Ammattilai-

nen ymmärtää, että asiakkaat ovat toipumisensa aktiivisia luojia. 

6) Hoitopaikka suhtautuu kriittisen valikoivasti lääkkeisiin ja pyrkii löytämään niille luon-

nollisempia vaihtoehtoja. 

7) Hoitosysteemin täytyy kunnioittaa toipumisen prosessinomaisuutta ja ymmärtää, että 

hoito vaatii aikaa. 

8) Hoitosysteemin olisi ymmärrettävä riippuvuuden ja ennen kaikkea toipumisen koko-

naisvaltaisuus. Toipuminen on toipumista biokemiallisesti, psykososiaalisesti, kulttuuri-

sesti, yhteiskunnallisesti ja erityisesti sydämen tasolla (eksistentiaalisesti, henkisesti, 

hengellisesti – miten sen kukin haluaa ilmaista). Riippuvuuden monimuotoisuus on 

myös syytä tiedostaa – on olemassa niin aine- (päihteiden lisäksi esim. sokeri) kuin pro-

sessiriippuvuuksiakin (esim. läheisriippuvuus). Kokonaisvaltaisuus edellyttää myös lä-

heisten tukemista kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. 

9) Sydämen taso, rakkaudellinen ilmapiiri, rakkaudelliset teot ovat toipumisessa kaikkein 

tärkein asia, koska muuten todellista toipumista ei tapahdu. 

10) Jokaisen hoitosysteemin ja hoitopaikan on suoritettava jatkuvaa itsetarkkailua niin työ-

ryhmän kuin asiakkaiden kanssa sekä tulisi olla avoin uusille, luoville ideoille ja toimin-

tatavoille – jos ne ovat yhdeksän edellisen kriteerin hengen mukaisia. 
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LOPUKSI: 

 

Hoitoon sitoutumisen ja osallisuuden edistäminen ei ole ainoastaan kiinni siitä, osaako yksittäi-

nen työntekijä toimia ammatissaan tarpeeksi taitavasti. Kuten yhteisöllistä maaperää on muo-

kattava hedelmällisemmäksi keskustelulle, on myös työyhteisön maaperästä huolehdittava. 

 

 

 Tarvitaan: 

 

- Työntekijän kokemus siitä, että työ on mahdollista toteuttaa laadukkaasti 

- Mahdollisuus vaikuttaa itse työn sisältöön 

- Mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua 

- Mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin  

- Henkisesti turvallinen työympäristö, jossa ei esiinny väheksyntää, vaan kan-

nustusta ja rohkaisua 
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MIELEKÄS TYÖ 

 

- Millaista työtä haluamme yhdessä tehdä? 

- Mitä haluamme saada aikaan? 

- Millaisia ammattilaisia haluamme olla? 

- Miten tuemme toisiamme? 

- Millaisia käytäntöjä haluamme luoda ja ylläpitää? 

 

(Henttonen & Lapointe 2015a, 176) 

 

Työn sisäisten päämäärien tunnistamiselle ja vaalimiselle perustuvia käytäntöjä ei voida määri-

tellä etukäteen. Etukäteen määritellyt mallit ja muualta tuodut parhaat käytännöt eivät kos-

kaan tavoita työn erityisyyttä tietyssä ajassa, tilanteessa ja paikassa ja tiettyjen ihmisten teke-

mänä. Huomio kannattaa suunnata ongelmiin, joilla on todellista merkitystä työn mielekkyy-

delle. Kyseenalaistamiselle voi luoda tilaa monella tavalla. Omista pohdinnoista pääsee eteen-

päin keskustelemalla ajatuksistaan muiden kanssa. Jos muiden kanssa käydyt keskustelut tun-

tuvat jäävän päämäärättömäksi purnaamiseksi vailla vaihtoehtoja, keskustelua voi myös ohjata 

tietoisesti oikeaan suuntaan.  

 

(Henttonen & Lapointe 2015a, 150–151) 

 

Tilanvaltaus mielekkäälle työlle vaatii siis omien tai yhteisöllisten ammatillisten pyrkimysten 

tiedostamista ja kirkastamista. Joissakin tilanteissa tiukat professiot ja niiden sanelemat pää-

määrät voivat kuitenkin myös estää toiminnan kehittämistä. Esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä voi 

olla vaikeaa saavuttaa tilanteessa, jossa eri ammatinharjoittajat pitäytyvät tiukasti oman am-

mattikuntansa päämäärissä, eivätkä pysty lähestymään tilannetta kokonaisvaltaisesti asiak-

kaan näkökulmasta eli eivät näe metsää puilta. Vallitsevien käytäntöjen armoille joutuu liian 

helposti silloin, kun oman työn päämäärien sanoittaminen tuntuu vaikealta. Tilaa vallattaessa 

pitäisikin useammin olla tyytymättä ensimmäiseen vastaukseen ja pohtia, kuinka tarkasti itse 

asiassa tietää, mitä pitää arvokkaana ja miksi.  

 

(Henttonen & Lapointe 2015a, 158–159) 

 

 

Kauniilta kuulostavat haaveet ja missiot eivät muuta maailmaa ellei niitä ylläpidetä, eletä ja 

vahvisteta arjen käytännöissä.  

 

(Henttonen & Lapointe 2015a, 140) 
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Lopuksi vielä.. 

 

Näkisin, että vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa työskentelevän ammattilai-

sen on uskottava toipumiseen, nähtävä mahdollisuuksia ja aktiivisesti ylläpidettävä toivoa. 

 

 

”Tyytyminen elämän perusehtojen turvaamiseen tai huolenpitoon merkitsee sen tunnusta-

mista, että työntekijällä ei ole käytössään keinoja positiivisten muutosten aikaansaamiseksi asi-

akkaan tilanteessa. Ongelmien nähdään hallitsevan niin vahvasti asiakkaan elämäntilannetta, 

että niiden takaa ei uskota löytyvän positiivisen muutoksen mahdollistavia voimavaroja. Tällöin 

ikään kuin luovutaan työskentelemästä asiakkaan voimavarojen ja voimaantumisen lähtökoh-

dasta.” 

 

(Raunio 2006, 152–153) 
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Kansion loppuun olen koonnut vielä uudemman kerran niitä kysymyksiä, joita olen keväällä 

2017 työyhteisölle esittänyt. Alla olevat kysymykset ovat yhteisön kehittämisen kannalta hyö-

dyllisiä ja kannustankin pohtimaan alla esitettyjä kysymyksiä säännöllisin väliajoin. 

 

- Mistä hyvä asiakassuhde sinun mielestäsi rakentuu? 

 
- Kuinka asukasta autetaan löytämään uusia, hänelle sopivia ajattelutapoja ja toiminta-

malleja? 

 
- Kuinka asumisyhteisössä ilmenee henkilökunnan halu luottaa asukkaan kykyihin muut-

tua ja olla luottamuksen arvoinen? 

 
- Kuka määrittelee asukkaan ongelman/ongelmat? Kuinka ongelman ratkaisemisessa 

tuetaan? Kuinka usein ongelman ajankohtaisuus tarkistetaan? 

 
- Oikeus päättää omasta elämästä – Mitä se tarkoittaa asumisyhteisön asukkaalle?  

 
- Mitä velvollisuuksia asukkaalla on?  

 
- Mahdollisuudet parantaa omaa tilannetta – Mitä se tarkoittaa asumisyhteisön asuk-

kaalle? 

 
- Millä keinoin passiivisempia asukkaita tällä hetkellä motivoidaan mukaan osallistu-

maan? 

 
- Minkälaisin uusin keinoin passiivisempia asukkaita voisi sinun mielestäsi motivoida mu-

kaan osallistumaan? 

 
- Miten sinun mielestäsi asumisyhteisössä otetaan vastaan asukkaalta saatu palaute? 

Missä palaute käsitellään?  

 
- Miten asukkaita voisi sinun mielestäsi rohkaista tuomaan esiin toiveitaan ja mielipitei-

tään? 

 
- Miten yhteistä keskustelua asukkaiden ja työntekijöiden välillä voitaisiin mielestäsi li-

sätä? 

 
- Miten asukkaalle voisi mielestäsi antaa enemmän vastuuta? 

 
- Mitä kuormitustekijöitä työssä asumisyhteisössä on? 

 
- Kulkeeko tieto? Minkälaisissa asioissa tiedonkulkua pitäisi parantaa? 

 
- Onko työssä aikaa ja mahdollisuus perehtyä asukasasioihin säännöllisesti? 
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- Onko päiväraportti toimiva? Mitä muuttaisit? 

 
- Onko työssä aikaa hoitaa omahoitajuuteen liittyviä asioita riittävän hyvin? 

 
- Koetko, että sinulla on mahdollisuus tehdä työtäsi haluamallasi tavalla? Jos et, mikä 

sitä estää? 

 
- Kuinka paljon voit vaikuttaa työsi sisältöön ja ajankäytön suunnitteluun? 

 
- Voitko työpäivän aikana keskittyä riittävästi tärkeänä pitämiisi työtehtäviin? 

 
- Mitkä ovat työssä eniten kiireen tuntua aiheuttavia asioita? 

 
- Miten kiirettä voisi ehkäistä? 

 
- Miten erimielisyydet käsitellään työyhteisössä? 

 
- Miten työyhteisössä annetaan positiivista palautetta? 

 
- Mitä yhteisöllisyys mielestäsi asumisyhteisössänne tarkoittaa? Avoimuus? Yhdessä te-

keminen? Toiminnan yhteinen suunnittelu? Juhlat? Yhteinen arki? 

 
- Miten työntekijät voisivat omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteisöllisyyttä lisäävästi? 

 
- Miten yhteisökokous mielestäsi toimii? Kuinka aktiivisuutta kokouksessa voitaisiin mie-

lestäsi lisätä? 

 
- Minkälaisia muutoksia olette yhdessä tehneet asumisyhteisön toimintaan vuosien ai-

kana? 

 
- Mikä työyhteisössänne on hyvää? 

 
- Mitä haluaisitte yhdessä muuttaa? 
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Tiedonhakutaulukko 
 
 
 

Tietokannat Hakusanat Rajaukset tarkennin Osumat Valitut 

Cinahl socioenviron-
mental therapy 

2008–2018  179 0 

Cinahl socioenviron-
mental therapy 

2008–2018 
 

substance 
use disor-
ders 

38 0 

Cinahl socioenviron-
mental therapy 

2008-2018 
 

substance 
use disor-
ders, 
rehabilita-
tion pro-
grams 

5 0 

Duodecim 
Terveysportti 

alkoholiriippu-
vuus 

sairaanhoitajan 
tietokannat 

 13 2 

Duodecim 
Terveysportti 

yhteisöhoito Käypä hoito - 
suositukset 

 1 1 

Duodecim 
Käypä hoito 

alkoholiriippu-
vuus 

keskeiset hoi-
tosuositukset 

 1 1 

Medic päihdeongelma 
AND kuntoutus 

2008-2018  62 2 

Medic yhteisöhoito   2 0 

Melinda alkoholiriippu-
vuus 

2008-2018  220 5 

STM:n avoin 
julkaisu-
arkisto Jul-
kari 

alkoholiriippu-
vuus 

THL:n aineistot  85 5 

Manuaali-
haku 

    20 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


