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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, mielenterveyskun-
toutujien työhönvalmennukseen osallistuvien henkilöiden kokemuksia sosiaalisesta kuntoutumi-
sestaan. Tavoitteena on saada tietoa sosiaalisesta kuntoutumisesta ja sosiaalisen toimintakyvyn 
muutoksista. Kuntoutujilta saadun tiedon opinnäytetyön toimeksiantaja Kumppaniksi ry hyödyntää 
kuntoutuksen suunnittelussa sekä Kelan uuden standardin mukaisen Työllistymistä edistävän am-
matillisen kuntoutuksen palvelussa.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta painottuu mielenterveyden ja sosiaalisen kuntoutumisen käsitteisiin tar-
kasteltaessa sosiaalista toimintakykyä ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa. Lisäksi käsitellään 
Kelan ammatillista kuntoutusta Kumppaniksi ry:n palveluissa sekä toimintakyvyn mittaamista ICF -
viitekehyksessä.  
 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen ajatteluun. 
Aineisto kerättiin avoimella haastattelulla, jossa korostuu tutkittavan ilmiön mahdollisimman perus-
teellinen avaaminen. Haastateltavat valikoituvat tutkimukseen Kumppaniksi ry:n kautta ja heitä oli 
kolme. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä käyttäen.  
 
Tutkimustulosten mukaan kuntoutujien sosiaalinen kuntoutuminen muodostui muutoksista arjessa, 
vertaistuesta, tuki- ja terapiatahoista, kuntoutusympäristöstä, lähipiiristä, ulkopuolisista harjoittelu-
jaksoista, terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta sekä kuntoutuksen kestosta ja rytmityksestä.  Ko-
kemustieto antoi vahvistuksen sosiaalisen kuntoutumisen merkityksellisyydestä. Kuntoutumisessa 
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen tapahtuu kahden ulottuvuuden kautta. Siinä ihminen on 
vuorovaikutussuhteissa ja aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Tämä 
toteutuu ammatillisessa kuntoutuksessa tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutuminen etenevät rinnak-
kain. Sosiaaliseen kuntoutumiseen tarvitaan myös huomattavan paljon aikaa ja yksilöllistä asiakas-
lähtöistä kuntoutumista tukevaa työotetta sekä vuorovaikutuksellista tukemista. Kaikkia sosiaali-
seen kuntoutumiseen vaikuttavia rakennusaineita kuvailtiin positiivisesti ja kuntoutumiseen oltiin 
tyytyväisiä sen edettyä omien voimavarojen sekä tavoitteiden mukaisesti. 
 

Asiasanat: sosiaalinen kuntoutuminen, sosiaalinen toimintakyky, ammatillinen kuntoutus, mielen-
terveys, ICF   
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The purpose of the thesis was to describe what kind of experiences about their social rehabilitation 
have persons who participate to job coaching for mental health rehabilitees by vocational rehabili-
tation of The Social Insurance Institution of Finland. The commissioner of this thesis was Kump-
paniksi Association and the results is going to benefit in their plannings of rehabilitation and in the 
service with the new standard of vocational rehabilitation supporting the integration into work by 
The Social Insurance Institution of Finland. The aim of this thesis was to gather information of social 
rehabilitation and the changes in person’s social ability to function.  
 
The facts of this thesis are emphasized to concept of mental health and social rehabilitation con-
sidering the social ability to function in the context of vocational rehabilitation. This thesis is also 
handled the vocational rehabilitation of The Social Insurance Institution of Finland in the service of 
Kumppaniksi Association and the measuring of person’s ability in the framework of ICF.  
 
The thesis is a qualitative study, which is based on hermeneutic-phenomenological philosophy. 
The data were collected by using the individual open-ended interview. The interviewees were se-
lected to the study by Kumppaniksi Association and there was three interviewees. The data was 
analyzed by using content analysis of the grounded theory. 
 
Study results indicated that the social rehabilitation of mental health rehabilitees was composed of 
changes in their everyday life, peer support, therapy and support service, rehabilitation environ-
ment, circle of acquaintances, internship periods in outside works, state of the health and physical 
fitness and the duration and timing of the rehabilitation. Experiential knowledge gave the confirma-
tion of the import of the social rehabilitation. In the rehabilitation the strengthening happens by two 
dimensions. There a person is in interaction, active actor and a participant in the community and 
society. Based on the study results this comes true in the vocational rehabilitation. 
 
The conclusion was that vocational and social rehabilitation proceed side by side. The social reha-
bilitation needs also remarkable much time, individualized customer-oriented work with rehabilita-
tive approach and the supporting with interaction. All the parts of social rehabilitation was described 
positive and the satisfaction for rehabilitation was found when it advanced with own resources and 
aims. 
 

Keywords: social rehabilitation, social functional ability, vocational rehabilitation, mental health, ICF 
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1 JOHDANTO 

Koetun elämänlaadun ja hyvinvoinnin mittarit antavat erilaista, mutta arvokasta tietoa, tilastoihin ja 

rekistereihin verrattuna. Ihmisen omaan kokemukseen liittyvä tieto omasta kuntoutumisestaan an-

taa yksilöllisellä ja ainutkertaisella tavalla suuria merkityksiä niin kuntoutujalle itselleen kuin myös 

ympäristölleen. 

 

Opinnäytetyöni tekeminen lähti liikkeelle keskusteluista, joita kävin työnantajani Kumppaniksi ry:n 

kehityspäällikön kanssa. Keskusteluissa pohdimme ammatillisessa kuntoutuksessa olevien asiak-

kaiden toimintakyvyn eri ulottuvuuksissa tapahtuvia muutoksia kuntoutuksen aikana. Sosiaalialalla 

puhuttiin paljon Sosiaalihuoltolain 2014. 30.12.2014/1301 uudistuksesta ja siitä, että uutena asiana 

lakiin tuli kirjattua sosiaalinen kuntoutus ja siihen liittyvä keskustelu. Se mitä se tarkoittaa, antoi 

alkusysäyksen sosiaalisen kuntoutumisen pohtimiselle tarkemmin sosiaalisen toimintakyvyn näkö-

kulmasta. Ja erityisesti, minkälaisena sosiaalinen kuntoutuminen näyttäytyy ammatillisen kuntou-

tusjakson aikana  

 

Kuntoutuspalvelujen tuottajana työnantajani Kumppaniksi ry:llä on käytössä Valmennuksen arvi-

oinnin tukijärjestelmä (VAT). Tämän kuntoutuksessa käytetyn VAT-arvioinnin avulla tuotetaan ICF-

luokituksen mukaista yhdisteltävää ja siirrettävää tietoa kuntoutujan toimintakyvyn eri osa-alueista. 

Sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen tarkasteluun sekä sosiaaliseen kuntoutumiseen liittyen mie-

timme työnantajani kanssa kuntoutujien haastattelujen toteuttamista, ja siten myös kuntoutujien 

omien kokemuksien ja äänen esille tuomista.  

 

Kuntoutuksen vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeä osa kuntoutusta ja sen kehittämistä. Kuntou-

tuksen vaikuttavuus syntyy asiakkaiden kuntoutumisen myötä. Ajankohtaisuuteen liittyen hyvin-

voinnin vaateet sosiaalihuoltolain uudistuksen jälkeen ovat nousseet merkittäväksi puheenai-

heeksi. Sosiaalisen kuntoutuksen voimakas esiinmarssi uuden sosiaalihuoltolain myötä edellyttää 

tulevaisuudessa myös sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumisen mittaamista. Lisäksi Kansaneläke-

laitoksen (jäljempänä Kela) ammatillisen kuntoutuksen uudistukset vuoden 2017 alussa voimaan-

tulleiden uusien standardien myötä asettavat kuntoutuksen palveluntuottajille uudenlaista vaikutta-

vuuden osoittamista.  
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Sosiaalinen toimintakyky muodostuu dynaamisessa vuorovaikutuksessa yksilön ja sosiaalisen ver-

koston, ympäristön, yhteisön tai yhteiskunnan välillä niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajojen 

puitteissa. Sosiaalinen toimintakyky ilmenee esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, rooleista suoriu-

tumisena, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä yhteisyyden ja osallisuuden koke-

muksina. (THL 2017. Viitattu 18.3.2017.) 

 

Opinnäytetyössä selvitetään millaisia kokemuksia ammatillisessa kuntoutuksessa olevat henkilöt 

tuovat esille avoimen haastattelun avulla. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla Kelan ammatil-

liseen kuntoutukseen, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen (jäljempänä MT-työhön-

valmennus) osallistuvien henkilöiden kokemuksia sosiaalisesta kuntoutumisestaan. Tavoitteena on 

saada tietoa siitä, miten sosiaalinen kuntoutuminen tulee esille kuntoutujien kokemuksissa. 

 

Opinnäytetyössäni lähestyn tutkittavaa asiaa koetun sosiaalisen kuntoutumisen näkökulmasta yk-

silötasolla haastatteluaineistoa hyväksi käyttäen. Tavoitteena on saada kuntoutujien oma subjek-

tiivinen ääni kuuluville ja esille tarkasteltaessa niitä sosiaalisen toimintakyvyn muutokseen liittyviä 

kokemuksia, joita heillä on Kelan ammatilliseen kuntoutusjaksoon osallistumisen aikana tullut 

esille. Tarkastelunäkökulmana on sosiaalinen kuntoutuminen ihmisen hyvinvointiin liittyvän toimin-

takyvyn kokemusten kautta. 

 

Hyvin usein kuntoutukseen ja kuntoutumiseen luo haasteellisuutta kiireettömään reflektioon ajan 

antaminen ja luominen, jota ilman tiedon on vaikea siirtyä kuntoutujan omaisuudeksi. Lisäksi kun-

toutustyöntekijöille haasteellisuutta luo myös se, että ihmiset käsittelevät tietoa eri tavoin ja tätä 

varten tarvitaan ymmärrystä ja osaamista. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 178.) Opinnäytetyön ta-

voitteena on siten yksilöllisin haastatteluin antaa kuntoutujille aikaa ja luoda mahdollisuus oman 

kuntoutumisen kiireettömään tarkasteluun.  

 

Kuntoutujien oman sosiaalisen kuntoutumisen kautta saatu tieto antaa myös arvokasta tietoa pal-

veluntuottajalle. Tällä tiedolla pystytään kohdentamaan asioita niihin tekijöihin, joilla voidaan vai-

kuttaa kunkin kuntoutujan tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla, kun vaikutetaan kuntoutuspalve-

lun laatuun, saadaan Kelan uuden standardin mukaiseen Työllistymistä edistävän ammatillisen 

kuntoutuksen TEAK:n palvelun vaateisiin soveltuvaa tietoa sosiaalisen kuntoutumisen tärkeydestä 

ja ajallisuudesta.  
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Omat oppimisen tavoitteet opinnäytetyöhön liittyen ovat ammatillisen kasvun lisäksi ajankohtaisiin 

ilmiöihin syventyminen ja tiedon hankinta sekä tutkimusluonteisen työn tekemiseen perehtyminen. 

Sosionomin (AMK) osaamisalueisiin liittyen tavoitteeni on syventää asiakastyön osaamista sekä 

tutkimuksellista kehittämisosaamista sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet huomioiden. 

Opinnäytetyöni liittyy ajankohtaisiin muutoksiin sosiaali- ja terveysalalla, jotka myös vaikuttavat 

vääjäämättä useimpiin alalla työskentelevien ammattilaisten työhön sekä eri palvelujen tarjoajiin ja 

tuottajiin. Koen, että opinnäytetyöni myötä sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamiseen liittyen vah-

vistuu myös kykyni ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia sekä olla osaltani myös 

mukana palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.   
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2 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA JA SOSIAALINEN KUNTOUTUMINEN 

Sosiaalialan tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen. Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin pää-

määrää tuodaan esille monin eri tavoin. Yhteiskunnan varallisuutta ja politiikan onnistumista mita-

taan kansalaisten hyvinvoinnilla ja lisäksi sen edistäminen on myös suomalaisen yhteiskuntapoli-

tiikan lähtökohta ja tavoite (Saari 2011, 9). 

 

Allardt on tuonut hyvinvoinnin käsitteen määrittelyn, joka sai alkuaan englanninkielisen iskusana-

maisen muodon Having, Loving ja Being. Erilaisten tarpeentyydytyksen luonteen avulla määritellyt 

tarpeet luokiteltiin kolmeen perusluokkaan: Elintaso (Having), yksilön omistamat tai hallitsemat re-

surssit, Yhteisyyssuhteet (Loving), ihmisen käyttäytyminen suhteessa muihin ihmisiin sekä Itsensä 

toteuttamisen muodot (Being), ihmisen suhde yhteiskuntaan. (Allardt 1976, 1, 38.)  

2.1 Mielenterveys ja mielenterveyskuntoutuja 

Ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta on mielenterveys. Mielenterveyden ei 

katsota olevan staattinen tila, vaan se muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja ke-

hityksen myötä. Mielen hyvinvointiin vaikuttavat moniulotteisesti monet tekijät: yksilölliset, sosiaali-

set ja vuorovaikutukselliset, yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset sekä biologiset. Positiivista 

mielenterveyttä kutsutaan käsitteellä voimavarakeskeinen mielenterveys. (THL 2017. Viitattu 

11.2.2017.) 

 

Mielenterveyden määritelmässä WHO:n mukaan on kysymys hyvinvoinnin tilasta, jossa yksilö ym-

märtää omat kykynsä, pystyy toimimaan elämän normaalistressissä, työskentelee tuottavasti ja tu-

loksellisesti ja toimii yhteisönsä jäsenenä. Mielenterveys on keskeinen osa ihmisen terveyttä ja 

mahdollistaa muun muassa arjessa selviytymisen, läheiset ihmissuhteet ja luovuuden. (THL 2017. 

Viitattu 11.2.2017.) 

 

Mielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutu-

mista tavoitteenaan vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Samalla, kun yhteisön posi-

tiivista mielenterveyden edistämistä lisätään sillä voi olla myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä 

vaikutus. (THL 2017. Viitattu 11.2.2017.) 
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Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä, mutta silti ihmiset tietävät niistä vähän, uskomuksia saattaa olla 

sitäkin enemmän. Sairastunut saattaa joutua usein ikävän leimautumisen ja stereotypioihin liitty-

vien asenteiden kohteeksi. Leimautuminen on sairastuneiden mielestä yksi suurimpia toipumisen 

esteitä. Mielenterveyden keskusliitto suosittelee käytettäväksi käsitettä mielenterveyskuntoutuja, 

jolla viitataan henkilöön, jonka sairaus on hallinnassa ja hän on toipumassa. Tärkeää on ymmärrys 

siitä, että useimmat psykiatrisesti sairaat henkilöt ovat olleet aiemmin terveitä ja moni myös toipuu 

takaisin normaaliin arkeen, kuten muihinkin sairauksiin sairastuneet. (Mielenterveyden keskusliitto 

2017. Viitattu 11.2.2017.) 

 

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardissa, Mielenterveyskuntoutujien työhönval-

mennuksessa määritellään kuntoutuja. Määritelmässä kuntoutuja kuuluu kohderyhmään, työikäiset 

henkilöt, joiden sairaus tai vamma ja muu kokonaistilanne aiheuttavat tai niiden arvioidaan lähivuo-

sina aiheuttavan työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. MT-

työhönvalmennukseen valittavilla kuntoutujilla psyykkinen sairaus heikentää työkykyä ja vaikeuttaa 

työllistymistä. Psyykkisen sairauden lisäksi kuntoutujalla voi olla myös muitakin sairauksia.  (Kela 

2016, 2-3. Viitattu 5.9.2016.) 

 

Kelan uudessa avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardissa Työllistymistä edistävä amma-

tillinen kuntoutus, joka tuli voimaan 1.1.2017, mielenterveyskuntoutujaa ei enää määritellä samalla 

tavalla kuin edellisessä 1.1.2015 voimaan tulleessa standardissa. Mielenterveyskuntoutuja -sanaa 

ei edes käytetä standardissa. Kuntoutuja määritellään aktiiviseksi toimijaksi, joka suunnittelee, 

asettaa ja toteuttaa ammatillisia tavoitteitaan yhteistyössä kuntoutuksesta vastaavan henkilöstön 

kanssa. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt määritellään samalla tavalla kuin aikaisemmassa stan-

dardissa: joiden sairaus tai vamma ja muu kokonaistilanne aiheuttavat tai niiden arvioidaan lähi-

vuosina aiheuttavan työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 

Myöskään psyykkistä sairautta ei mainita yksittäisenä työkykyä heikentävänä ja työllistymistä vai-

keuttavana tekijänä. Kokonaistilanteen arviointiin vaikuttavat sen sijaan henkilön fyysinen, psyyk-

kinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, asumisolosuh-

teet, koulutus, ammatti ja aikaisempi toiminta ja ikä sekä muut vastaavat tekijät. (Kela 2017, 1. 

Viitattu 11.2.2017.)  
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2.2 Sosiaalinen toimintakyky sosiaalisen kuntoutumisen yhteydessä 

Järvikoski (2014) toteaa, että kuntoutus käsitteen historiallinen kehityskulku on ollut monivaiheinen 

ja sitä on määritelty jo useiden vuosikymmenien ajan kuntoutuksen nelijaon mukaisesti. Jo 1950-

luvulla kuntoutus nähtiin monialaisena toimintana, huolimatta sen vahvasta lääketieteellisestä pai-

notuksesta ja yhtä selkeästä työtavoitteesta. Kuntoutuksen nelijaon lääkinnällisen, kasvatukselli-

sen, sosiaalisen ja ammatillisen rinnalla on käytetty myös kaksijakoa lääkinnälliseen ja sosiaaliseen 

tai lääkinnälliseen ja ammatilliseen toimintaan liittyen. Järvikoski korostaa, ettei kuntouttaminen ole 

yksinomaan lääkinnällistä, vaan myös sosiaalista toimintaa eli työhön sijoittamista ja tukea työväli-

neiden hankkimisessa. Sosiaalisen puolen katsotaan tulevan yhä voimakkaammin esiin, mikäli lää-

kinnällinen vaihe venyy ja on olemassa pysyvän invaliditeetin mahdollisuus. (Järvikoski 2014, 42. 

Viitattu 11.9.2015.)  

 

Kuntoutuksen katsotaan olevan tukea, sitoutumista ja yhteistyötä sekä sillä parannetaan kuntoutu-

jan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä sel-

viytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Lisäksi ta-

voitteisiin kuuluu myös kuntoutujan osallistumismahdollisuuksien, opiskelukyvyn ja työllistymisen 

edistäminen. (Kuntoutusportti 2016. Viitattu 5.9.2016.) 

 

Kuntoutuksen periaatteiden ja määrittelyn mukaan siinä ovat mukana useat toimijat ja hallinnoijat. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto, opetustoimi ja työhallinto järjestävät palvelu- ja koulutustoimintaansa 

kuuluvaa kuntoutusta. Kansaneläkelaitos ja lakisääteistä vakuutusta hoitavat työeläkelaitokset ja 

vakuutuslaitokset vastaavat sosiaalivakuutuksen periaatteisiin perustuvasta kuntoutuksesta. (Paa-

tero & Lehmijoki & Kivekäs & Ståhl 2008, 31.) Kirjassaan Kuntoutuksen perusteet Järvikoski ja 

Härkäpää tuovat esille Kelan tutkijaryhmän kuvauksen kuntoutusjärjestelmästä kolmen sektorin 

mallina. Kuntoutustoiminta jakautuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtäviin, päävas-

tuun ollessa edelleen julkishallinolla, valtiolla ja kunnilla. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 53–54.) 

 

Mielenkiintoinen ja tätä aikaa kuvaava tapa on muutoksesta puhuminen. Kuntoutuminen kirjassa 

tuodaan esille, miten kuntoutuksen käsitteestä on siirrytty kuntoutumisen käsitteeseen. Kirjan si-

sältöön liittyen ei katsota historiaan vaan keskitytään muutokseen, nostaen kuntoutuminen kuntou-

tusta tärkeämmäksi käsitteeksi. Vaikka kuntoutumisen käsite on ollut esillä jo 40 vuoden ajan, se 

ei silti ole siirtynyt osaksi terveyden- ja sosiaalihuollon käytäntöjä ymmärtäen kuntoutumisen sel-

laiseksi toiminnaksi, jossa kuntoutuja määrittelee itselleen merkitykselliset ja realistiset tavoitteet. 
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Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset keinot suunnitellaan asiantuntijoiden kanssa ja to-

teutetaan suurelta osin itsenäisesti tai lähiympäristön tukemana. (Autti-Rämö & Salminen 2016, 

14–15.) 

 

Myös Kelan uudessa Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksen standardissa kun-

toutumisen käsite tulee esille määriteltäessä kuntoutuja aktiiviseksi toimijaksi. Kuntoutuja seuraa 

kuntoutumisensa edistymistä, arvioi toteutuksen onnistumista ilmaisten mielipiteensä tavoitteiden 

saavuttamisen keinoista osallistuen ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen (Kela 2017, 1. Viitattu 

11.2.2017). 

 

Tarkasteltaessa kuntoutuksen kokonaisuutta ja siihen tärkeäksi liittyvää tavoitetta, yksilöllisen kun-

toutumisen prosessin tukemista, tulee sukeltaa syvemmälle hahmottaakseen, mitä kuntoutumisella 

tarkoitetaan. Kuntoutuminen, jo sanana se kuvastaa jotain yksilöllistä ja omaa, subjektiivista koke-

musta ja kokemista. 

 

Kuntoutumista on vaikea kuvailla ja ymmärtää, lisäksi sitä on tutkittu hyvin vähän. Yksilöllisyyden 

lisäksi kuntoutumiseen liittyy monia yhteisiä piirteitä, teemoja ja kysymyksiä, joita eri tutkijat mää-

rittelevät hieman eri tavoin. Kuntoutumisen katsotaan olevan sellaista mitä tapahtuu arjessa, joka 

päivä ja johon voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, kuntoutuksen ollessa sitä mitä ammattihenkilö-

kunta tekee tukeakseen kuntoutumista. (Koskisuu 2004, 31, 66.) Yleisinä ominaispiirteinä kuntou-

tumisessa voidaan pitää: toivoa, optimismia ja voimavaralähtöisyyttä, osallisuutta, itsemääräämistä 

ja vastuuta omasta elämästä, omahoitoa, mielekästä elämää ja toimintaa, ihmissuhteita ja niistä 

saatua tukea ja minäkuvan uudelleen rakentamista (Laitila & Pietilä 2012, 12). 

 

Laitila ja Pietilä (2012) tuovat kansainvälisessä kirjallisuudessa jo 1990-luvulta lähtien esillä olleen 

recovery- käsitteen mielenterveyspalveluihin ja -kuntoutukseen liittyen, joka voitaisiin suomentaa 

toipumis- tai kuntoutumisprosessiksi. Recovery- ajattelun lähtökohtana on ihmisen täysipainoisen 

ja mielekkään elämän eläminen, mielenterveyshäiriöstä tai sen oireista huolimatta. 2010-luvun mie-

lenterveyspalvelujen kehittymisen katsotaan olevan mielenkiintoista palvelujärjestelmän toteutumi-

sen kannalta. Laitila ja Pietiä miettivät, voitaisiinko myös Suomessa kehittää recovery-ajattelua, 

jossa palvelun keskiössä on kansalaisen lisäksi ihminen ja hänen yksilöllinen prosessinsa ja hän 

olisi osallinen omaan hoitoon ja kuntoutukseen, palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen, jär-

jestelmän sijaan. (Laitila & Pietilä 2012, 12–13.) Omaan opinnäytetyöhöni olen valinnut kantavaksi 

ääneksi kuntoutujien äänen ja kuntoutuksen vaikuttavuutta kuvaavaksi mittariksi kuntoutumisen. 
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Samalla, kun kuntoutujat tuovat näkyväksi omaa kuntoutumistaan, he myös ovat osallisia itselleen 

merkityksellisiin asioihin. Osallistumalla opinnäytetyöni tutkimuksen haastatteluun kuntoutujat 

myös vaikuttavat kuntoutuksen ja palvelun kehittämiseen omilla kokemuksillaan. 

 

Kuntoutustyössä voi haasteelliseksi muodostua kuntoutujan yksilöllinen huomioiminen ja kokonais-

tilanteen hahmottaminen, liittyen hänen aikaisempiin kuntoutuksen interventioihin, jotka ovat voi-

neet olla yksittäisiä toimenpiteitä, ilman jatkumollista kokonaisuutta. Kuntoutustyöntekijöiden näkö-

kulmasta ihminen tulisi nähdä omanaan, mutta haasteita se asettaa, mikäli ihmiseen ja hänen ti-

lanteeseensa tutustuminen aloitetaan aina papereiden kautta, diagnooseineen ja selvityksineen.  

 

Koskisuun (2004) mukaan liiallinen painottuminen sairauteen voi johtaa kapea-alaiseen sairaus-

keskeiseen ja ongelmalähtöiseen malliin, jonka seurauksena ei sallita yksilölle olla muuta kuin oma 

vajavuutensa (Koskisuu 2004, 12). Se, miten kuntoutujan näkemystä omasta persoonallisuudesta 

ja muuttumattomista ominaisuuksista voitaisiin tukea ja vahvistaa, tulisi löytää hänestä itsestään ja 

häneltä itseltään. Opinnäytetyössäni pyrin tuomaan esille juuri kuntoutumista tavoitteena, yksilölli-

sin haastatteluin ja kuntoutujien kertomana.  

 

Mikään yksittäinen toimenpide ei yksistään riitä kuntoutumiseen, sillä se tapahtuu aina ihmisen 

omassa elinympäristössä - hänen kontekstissaan, asettaen samalla haasteita kuntoutuksen vai-

kuttavuuden arvioinnille. Kokonaisvaltainen yksilön tarpeita vastaava kuntoutus ei aina ole siirret-

tävissä toiseen kontekstiin tai toiselle kuntoutujalle. (Autti-Rämö & Poutiainen & Pohjolainen & Ke-

husmaa 2016, 92.)  

 

Jotta palveluita voitaisiin kehittää ja uudistaa, saatikka ymmärtää itse kuntoutumisen prosessin vai-

heita, on tärkeää saada tietoa itse kuntoutujilta, vaikka he itsekkään eivät aina ole yksimielisiä siitä, 

mitä kuntoutuminen on. Kuitenkin yhtenä tapana hahmottaa ja ymmärtää kuntoutumista on sen 

ajatteleminen yleisinhimilliseksi kokemukseksi. Tutkimusten mukaan tarkasteltaessa mielenter-

veyskuntoutujien kokemuksia, kuntoutumisen ei katsota olevan harvinainen yksittäinen tapahtuma, 

johon pystyvät ainoastaan poikkeusyksilöt. Kuntoutumisen katsotaan olevan osoitus inhimillisestä 

joustavuudesta ja voimasta. (Koskisuu 2004, 66, 91.)   

 

Kirjassaan, Eri teitä perille, mitä mielenterveyskuntoutus on, Jari Koskisuu esittelee kuntoutumisen 

kannalta keskeisiksi teemoiksi syntynyttä kolmijakoa, jonka kokosivat vuonna 1999 Yhdys-valloissa 

eri kuntoutujajärjestöjen edustajista muodostunut ryhmä. Heidän mielestään kuntoutuminen on 
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muutosta suhteessa minuuteen, käsitykseen itsestä, muutosta sosiaalisissa rooleissa ja lisäksi 

kuntoutuminen näkyy ihmisen vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten hän elää elä-

määnsä. (Koskisuu 2004, 68.) 

 

Kuntoutuksen perinteinen luokittelu sisällön ja toimintatapojen mukaan neljään osa-alueeseen lää-

kinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen, antaa pohjan orga-

nisaatioiden tai ammattiryhmien työnjaolle. Nämä osa-alueet ovat osittain päällekkäisiä ja joidenkin 

tutkijoiden mukaan tällaiset jaottelut eivät erityisen hyvin sovellu nykyaikaiseen monialaiseen kun-

toutukseen. Sosiaalisen kuntoutuksen määrittelyssä Järvikoski ja Härkäpää (2011) muotoilevat sen 

toiminnaksi, jolla pyritään parantamaan kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista, 

vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön edellyttämistä rooleista. Järvikoski ja Härkäpää 

viittaavat Ilpo Vilkkumaan (2004) toteamukseen, että sosiaalinen kuntoutus voidaan toisaalta 

nähdä yhtenä kuntoutuksen osa-alueena ja toisaalta eräänlaisena kuntoutusta yleisesti luonnehti-

vana kattokäsitteenä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 22.) Opinnäytetyöhöni liittyen katsoisin, että 

sosiaalinen kuntoutus on juuri tällainen sateenvarjo- tai kattokäsite, jonka alle myös ammatillisen 

kuntoutuksen toiminta kuuluu, vaikkakin se on oma kuntoutuksen osa-alue. Mielestäni sosiaalista 

kuntoutusta toteutetaan ja ihmisten sosiaalista kuntoutumista tapahtuu kaikilla kuntoutuksen osa-

alueilla. Ammatillisen kuntoutuksen työtä tehneenä jo pidempään olen huomannut, miten suuri mer-

kitys sosiaalisella kuntoutumisella voi olla myös ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa. 

 

Sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 uudistamisen myötä sosiaalisen kuntoutuksen tullessa yhdeksi 

tuen tarpeisiin vastaavaksi sosiaalipalveluksi, jatkui runsas keskustelu sen merkityksestä ja tarkoi-

tuksesta. Laissa sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan 17 § mukaan sosiaalityön ja sosiaalioh-

jauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäyty-

misen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliseen kun-

toutukseen kuuluu: 

 

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 
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Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työ-

paja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (Finlex. Viitattu 6.9.2015.) 

 

Tuusan ja Ala-Kauhaluoman (2014) tekemässä selvityksessä nuorten sosiaalisesta kuntoutuk-

sesta, uutta sosiaalihuoltolakia pidettiin merkittävänä kuntoutuksen näkökulmasta, koska sosiaali-

sesta kuntoutuksesta tulisi lakisääteinen ja tätä kautta myös merkittävä osa monialaisen kuntou-

tuksen kokonaisuutta. Selvityksessä katsottiin, että sosiaaliselle kuntoutukselle tuotaisiin laissa 

myös määrittely ja sisältökuvaus, jotka olisivat varsin oikeaan osuvia. Palvelujen sisällön katsottiin 

syntyvän kuntoutujakohtaisesti asiakkaan ja asiantuntijoiden yhteistyöllä ja tästä syystä ne olisi 

jätetty melko väljiksi. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 34. Viitattu 6.9.2015.) 

 

Palvelujen sisällön väljyyttä kuvastaa lain voimaantulon jälkeen voimakas ja intensiivinen kehittä-

mistyö kunnissa sosiaalityön ja eri toimijoiden keskuudessa. Uuden sosiaalihuoltolain voimaantu-

lon jälkeen on kunnissa panostettu sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen sekä toimintatapojen 

ja yhteistyön selkeyttämiseen erilaisten hankkeiden avulla. Kunnissa on pohdittu, mitä sosiaalinen 

kuntoutus merkitsee ja minkälaisia palveluja on jo olemassa ja saatavilla. Tähän aikakauteen liitty-

vät muutokset tuovat myös oman haasteellisen lisänsä kehittämiseen ja palveluiden tarjontaan. 

Yksi merkittävimmistä muutoksista tulee olemaan Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo ja 

sen myötä monet mahdollisuudet palvelujen tarjoajista ja tuottajista. 

 

Tarkasteltaessa sosiaalisen kuntoutuksen laatua ja tulosten kehittämistä tulee työssä huomioida 

esille nousseet hyvät käytännöt, jotka ovat olleet kuntoutuksen kehittämistyössä näkyvillä jo viime 

vuosikymmeninä. Näiden käytäntöjen siirtäminen sosiaalisen kuntoutuksen toimintakehykseen tu-

lisi ottaa myös tavoitteeksi. Hyvien käytäntöjen katsotaan perustuvan yksilöiden kokonaisvaltai-

seen tukemiseen ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin. Erityisen huomion kohteena tulisi olla myön-

teiseen puoleen keskittyminen ja niihin asioihin, jotka ovat yhteydessä vahvaan sosiaaliseen toi-

mintakykyyn ja osallisuuteen. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää myös niihin seikkoihin, mitkä ris-

kitekijöistä huolimatta auttavat selviytymään. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 53–54. Viitattu 

6.9.2015.)  

 

Jo ennen sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 voimaantuloa Järvikoski (2014) toteaa käsitellessään 

sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmää, ettei se rajaudu pelkästään kuntoutuksen uusiin ryhmiin. 

Hänen mielestään sosiaalinen kuntoutus kohdistuu myös fyysisen tai psyykkisen sairauden tai 
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vamman takia syrjäytyneisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin. Tarkasteltaessa sosiaalisen kuntou-

tuksen tavoitteita, raja lääkinnälliseen ja toimintakykykuntoutukseen on suhteellisen selvä, mikäli 

jälkimmäisten tavoitteeksi asetetaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn paraneminen. Järvikos-

ken mielestä, sosiaalinen kuntoutus täydentää tällöin lääkinnällistä ja toimintakykykuntoutusta 

niissä tilanteissa, joissa toimintakyvyn paraneminen ei riitä sellaisenaan sosiaalisen integraation 

saavuttamiseen. (Järvikoski 2014, 47.) 

 

Kuntoutukseen liittyvässä tutkimuksessa usein selvitetään kohdejoukkoa, tuloksia sekä niihin yh-

teydessä olevia tekijöitä. Härkäpään, Harkon ja Lehikoisen tutkimus, Työhönvalmennus ja sen ke-

hittämistarpeet (2013), virisi tarpeesta selvittää työllistymistä tukevien ammatillisten kuntoutus- ja 

työllistämispalvelujen tuloksia. Työhönvalmennuksen valinta tutkimuksen kohteeksi liittyi osin kan-

sainväliseen ammatillista kuntoutusta koskevaan keskusteluun, jossa se on ollut paljon esillä. Tut-

kimuksen kohteena oli Kelan ja työ- ja elinkeinohallinnon järjestämä työhönvalmennus, joiden koh-

deryhminä ovat ns. vajaakuntoiset tai vaikeasti työllistettävät henkilöt. Tässä tutkimuksessa oli ta-

voitteena saada laajan aineistokeruun avulla tietoa monesta näkökulmasta nykymuotoisesta työ-

hönvalmennuksesta, tuloksista ja kehittämistä vaativista alueista. Asiakkaiden teemahaastattelu-

jen tarkoitus oli laajentaa ja syventää rekisteritietojen ja lomakekyselyn perusteella saatua kuvaa 

työhönvalmennuksesta ja työhönvalmennusasiakkaiden tilanteista. Haastatteluun liittyvistä tulok-

sista ilmeni, että osalle työhönvalmennus toi mukanaan muita kuin suoranaisesti työhön liittyviä 

vaikutuksia. Kelan asiakkaiden haastatteluihin liittyen, tuotiin enemmän esille erilaisia psyykkisen, 

fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn paranemiseen liittyviä tekijöitä kuin TE-hallinnon asiakkaiden 

haastatteluissa. Työhönvalmennuksen koettiin tasapainottaneen vuorokausirytmiä, vilkastuttaneen 

sosiaalista elämää tai tuottaneen muuten parempaa hyvinvointia ja elälmänhallintaa. (Härkäpää, 

Harkko & Lehikoinen 2013, 9, 11, 100-101.)  
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3 AMMATILLINEN KUNTOUTUS KUMPPANIKSI RY: LLÄ 

Kumppaniksi ry on Kainuun alueella toimiva organisaatio, joka tuottaa seutukunnallisesti työhön ja 

koulutukseen tähtäävää valmennus- ja kuntoutuspalveluja. Työtä toteutetaan yhteistyössä alueen 

viranomaisten ja muiden kuntoutustoimijoiden kanssa. Kumppaniksi ry:n palveluihin tule-villa asi-

akkailla ensisijainen palveluntarve liittyy yksilölliseen ammatilliseen kuntoutukseen ja valmennuk-

seen. Palvelut ovat suunnattu pääasiassa TE-toimiston, Kelan ja Kainuun Sote- kuntayhtymän kun-

toutus- ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikön asiakkaille. (Kumppaniksi ry 2016.) 

 

Asiakkailla on usein taustalla monien eri alojen toimijoiden ja asiantuntijoiden joukko, joka kuvas-

taa palvelujen ja tuen tarpeellisuutta sekä asiakkaan tilanteeseen liittyvää moniammatillisuuden 

vaadetta. Asiakkaiden palveluntarpeet liittyvät pääasiallisesti yksilölliseen ja ohjattuun ammatinva-

linnan ja uravaihtoehtojen selvittämiseen, selkiyttämiseen sekä työmarkkinoille pääsemisen tuke-

miseen. Lisäksi asiakkailla saattaa usein olla tuen tarpeita arjenhallintaan, sosiaalisiin taitoihin, it-

setuntemukseen, luottamukseen ja omaan aktiivisuuteen liittyen.  

 

Kelalle tuotettaviin palveluihin, MT-työhönvalmennus, työhönvalmennus ja työkokeilu, asiakkaiden 

palvelutarpeet määrittyvät ammatillisen kuntoutuksen kautta. Ammatillisen kuntoutuksen asiakkai-

den palveluissa kuvastuvat kuntoutuksen pitkäkestoisuus ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutu-

setuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (2005/566) sekä standardien mukaiset mää-

rittelyt.   

 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen järjestämisestä määrätään Kansaneläkelaitoksen kuntoutu-

setuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa (15.7.2005/566). Lain 6 § mukaan Kan-

saneläkelaitos järjestää tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta vakuutetun työ- ja ansioky-

vyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi, jos asianmukaisesti to-

dettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun 

työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. (Finlex. Viitattu 

5.9.2016.) 

 

Ammatillisen kuntoutuksen katsotaan yleensä kohdentuvan henkilöihin, joiden riski syrjäytyä työ-

markkinoilta työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttömyyteen on sairauden tai työkyvyn ale-

nemisen uhkan vuoksi tavallista suurempi. Syrjäytymisprosessin etenemistä pyritään estämään 
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ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä ja varmistetaan työntekijän integroituminen työelämään. 

Samalla halutaan työntekijälle mahdollisuus taloudelliseen toimeentuloon ja omien kykyjen ja tai-

tojensa pohjalta. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 215.)  

 

Ammatillisen kuntoutuksen määrittelyssä on käytetty toimenpide- ja tavoiteperustaista tapaa. Toi-

menpideperustaisessa määrittelyssä kuvataan niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat ammatillisen kun-

toutuksen piiriin esimerkiksi ammatinvalinta, työkokeilu ja ammatillinen koulutus. Tavoiteperustai-

sessa määrittelyssä perustana on toiminnalle asetetut tavoitteet, ei pelkästään toimenpiteet. Tällöin 

ammatilliseksi kuntoutukseksi katsotaan sellainen kuntoutustoiminta, jonka tavoitteena on työkyvyn 

parantaminen, työssä jaksamisen tukeminen, työmahdollisuuksien luominen ja työllistyminen. (Jär-

vikoski & Härkäpää 2011, 215.) Opinnäytetyöhöni olen ottanut toisaalta toimenpideperustaisen 

määrittelyn, jossa tuon esille Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen, MT-työhönvalmennuk-

sen. Tavoiteperustaisessa määrittelyssä tuon esille niitä tavoitteita, joita Kelan MT-työhönvalmen-

nukselle on asetettu.  

 

MT-työhönvalmennus on osa ammatillisen kuntoutuksen prosessia ja se soveltuu aikuisille henki-

löille, joiden työelämään paluuta tai ammatin vaihtoa on tarpeen selvitellä ja tukea. Valmennus sopii 

myös nuorille, joiden on vaikea työllistyä, löytää sopiva ammatillinen ura tai saada ammatillisia 

opintojaan päätökseen. Lähtökohtana ovat kuntoutujan oma motivaatio ja voimavarat sekä sitou-

tuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. MT-työhönvalmennuksen ensisijaisena tavoitteena on 

omien voimavarojen ja arjenhallinnallisten taitojen vahvistaminen sekä ammatillisen suunnan sel-

keytyminen. Muita tavoitteita ovat mm. työllistyminen ja työelämässä pysyminen, työelämävalmiuk-

sien paraneminen, erilaisten työtehtävien pitkäkestoinen kokeilu, erilaisiin ammatteihin tai tehtäviin 

soveltumisen ja/tai tietynlaisissa työtehtävissä suoriutumisen selvittäminen, opintojen jatkaminen 

ja loppuun saattaminen sekä sopivan koulutusalan löytäminen. Jokaiselle valmentautujalle laadi-

taan henkilökohtainen valmennussuunnitelma.  MT-työhönvalmennusjakson pituus on yht. 243 vrk, 

ja sisältää vähintään 60 vrk työharjoittelua ulkopuolisessa työpaikassa. MT-työhönvalmennukseen 

valittavilla kuntoutujilla ensisijainen työkykyä alentava ja työllistymistä vaikeuttava sairaus on aina 

psyykkinen sairaus, lisäksi kuntoutujalla voi olla muitakin sairauksia. Kuntoutujalla tulee olla hoito-

suhde terveydenhuoltoon ja siellä ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön. (Kumppaniksi ry 2016.) 

Opinnäytetyöni tutkimuksen kohderyhmäksi olen valinnut Kelan MT- työhönvalmennuksessa olevat 

kuntoutujat, sillä heidän kuntoutusjaksonsa on pitkäkestoisin ja MT-työhönvalmennuksen kautta 

saadut kokemukset antavat mahdollisuuden tarkastella sosiaalista kuntoutumista kokonaisvaltai-

semmin. 
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Vuoden 2015 alusta lähtien Kela on tehnyt muutoksia ammatilliseen kuntoutukseen. Tässä muu-

toksessa kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus yhdistyivät ammatilliseksi kuntoutusselvi-

tykseksi ja tässä uudessa kuntoutusselvityksessä kuntoutuksen alkuvaiheeseen tulee kuulua kun-

toutustilanteen nopea selvittäminen. Tämän perusteella arvioidaan asiakkaan lääkinnällisen tai am-

matillisen kuntoutuksen tarve ja tarkemmat ja laajemmat selvitykset asiakkaan tilanteesta tehdään 

jatkovaiheessa. Tämän uudistuksen takana on taata asiakkaille helpompi ja tehokkaampi väylä 

ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, koska usein heidän voimavaransa ovat usein vähissä esi-

merkiksi sairauden, työttömyyden ja sitä seuraavan syrjäytymisen tai muun vastaava syyn vuoksi. 

Asiakkaalle ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa ammatillisen kuntoutussuunnitelman eri vaihto-

ehtoineen ja tämän jälkeen jatkopolut voisivat olla esimerkiksi työkokeilu tai ammatillinen kuntou-

tuksen kurssi. (Kela 2016. Viitattu 5.9.2016.) 

 

Merkittävä muutos tuli Kelassa myös vuoden 2017 alussa, jolloin tuli voimaan uusi Työllistymistä 

edistävä ammatillisen kuntoutuksen palvelu (TEAK). Palvelu korvaa Kelan aikaisemman työkokei-

lun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelun. Uusi työl-

listymistä edistävä ammatillisen kuntoutuksen palvelu toteutetaan kuntoutujan tarpeen mukaan 

joko työhönvalmennuksena ja/tai työkokeiluna. (Kela 2016. Viitattu 5.9.2016.)  

3.1 Sosiaalinen toimintakyky ja ICF 

Toimintakyvyn katsotaan olevan keskeinen osa ihmisen hyvinvointia. Toimintakyvyllä tarkoitetaan 

ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä 

ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista, joihin kuuluu työstä, opiskelusta, vapaa-

ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimin-

takyky riippuu myös ympäristön myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista.  Lisäksi muiden ihmisten 

tuella tai erilaisilla palveluilla sekä asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä voidaan tukea ihmisen 

toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Toimintakykyä kuvataan hyvin usein myös tasapainotilana, 

joka koostuu kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä. 

(THL 2017. Viitattu 18.3.2017.)  

 

Toimintakyky on moniulotteinen käsite, jota jäsennetään lukuisin eri tavoin ja usein käytetty tapa 

on jakaa toimintakyky eri ulottuvuuksiin eli fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen (joka usein lue-
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taan kuuluvaksi psyykkiseen ulottuvuuteen) ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Fyysisellä toimintaky-

vyllä tarkoitetaan niitä fyysisiä edellytyksiä, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen arjessa, ilmen-

tyen kykynä liikkua ja liikuttaa itseään. Psyykkiseen toimintakykyyn liittyy ihmisen voimavarat, joi-

den avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Kognitiiviseen toimintaky-

kyyn katsotaan sisältyvän tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ih-

misen suoriutumisen arjessa ja sen vaatimuksissa. Kognitiiviset toiminnot ovat tiedon vastaanot-

toon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä psyykkisiä toimintoja. Sosiaaliseen toimintaky-

kyyn liittyy kaksi ulottuvuutta, jotka ovat ihminen vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen aktiivisena 

toimijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalinen toimintakyky muodostuu dynaa-

misessa vuorovaikutuksessa yksilön ja sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön tai yhteiskun-

nan välillä niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajojen puitteissa. Sosiaalinen toimintakyky ilme-

nee esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, rooleista suoriutumisena, sosiaalisena aktiivisuutena ja 

osallistumisena sekä yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksina. (THL 2017. Viitattu 18.3.2017.) 

 

TOIMIA-tietokannassa päivitetyssä versiossa, Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen 

väestötutkimuksissa, suosituksen laatijat Tiikkainen ja Pynnönen (2018) esittävät eri tutkimusten 

pohjalta esille nostettuihin huomioihin ja yleisimmin mitattuihin ulottuvuuksiin liittyen yhteenvedon 

sosiaalisen toimintakyvyn käsitteestä.  Yhteenvedossa sosiaalinen toimintakyky sisältää yksilön ja 

ympäristön välisen dynaamisen vuorovaikutuskentän tarjoamat mahdollisuudet sekä toimijuuden, 

joka ilmenee toimintana yksilöiden välittömissä ja läheisissä suhteissa sekä eri yhteisöissä ja yh-

teiskunnassa. Vuorovaikutuksen tuloksena erilaisten mahdollisuuksien puitteissa ovat yhteistoi-

minta ja sen luomat sosiaaliset suhteet. Yksilön potentiaalinen sosiaalinen toimintakyky vaikuttaa 

hänen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteensa. Sosiaalisen toimintakyvyn toimintaym-

päristöjä määrittelee yhteiskunta. (Tiikkainen & Pynnönen 2018, 2. Viitattu 21.3.2018.) 

 

Sosiaalista toimintakykyä kuvataan kuviossa 1 esitettyjen sosiaalisen toimintakyvyn keskeisien 

osa-alueiden ja niiden keskinäisten vuorovaikutuksien avulla.  
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KUVIO 1. Sosiaalinen toimintakyky (Tiikkainen 2018) 

 

Keskiössä olevan yksilön potentiaalinen sosiaalinen toimintakyky muodostuu yksilöön liittyvien te-

kijöiden (esimerkiksi sosiaaliset taidot, temperamentti, motiivit, tavoitteet, arvostukset) ja sosiaali-

sen verkoston, ympäristön (fyysinen ja asenneympäristö), yhteisön ja yhteiskunnan välisessä dy-

naamisessa vuorovaikutuksessa niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa. Ak-

tuaalisen sosiaalisen toimintakyvyn ilmenemismuotoja ovat muun muassa vuorovaikutus sosiaali-

sen verkoston kanssa, rooleista suoriutuminen, sosiaalinen osallistuminen sekä yhteisyyden ja 

osallisuuden kokemukset. Yksilö saa jatkuvaa palautetta toiminnastaan. Esimerkiksi yksilön osal-

listuminen ja vuorovaikutus toisten kanssa voi vaikuttaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja päin-

vastoin. (Tiikkainen & Pynnönen 2018, 2. Viitattu 21.3.2018.) 

 

Lyhenteellä ICF tarkoitetaan toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luoki-

tusta ja se on käännös englanninkielisestä nimestä International Classification of Functioning, Di-

sability and Health. Itsessään ICF-luokitus on hierarkkinen luettelo kuvauskohteista, joiden avulla 

toimintakykyä kuvataan, se ei siis tarjoa toimintakyvyn arviointimenetelmiä. ICF-luokitus ohjeistaa 

moniammatillista työnjakoa toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden arvioinnissa ja edistä-

misessä ja siten se tarjoaa yhteisen toimintakykykielen. (Stakes 2009. 3-9; Kumppaniksi ry 2016.) 
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ICF:n toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden käsitteellisessä mallissa tarkastellaan terveyden ja toi-

mintakyvyn yhteyksiä samassa viitekehyksessä. Mallissa ihmisen toimintakykyä ja toimintarajoit-

teita tarkastellaan tuloksena, joka syntyy ihmisen terveydentilan ja ympäristö- ja yksilötekijöiden 

vuorovaikutuksessa. Toimintakyvyn tasoja ovat kehon toiminnot ja rakenteet, suoritukset ja osallis-

tuminen. Kuntoutukseen liittyen perustavoitteiden kannalta suoritukset ja osallistuminen ovat tar-

kastelun kohteina merkityksellisiä. ICF -mallin suorituksien ja osallistumisen osa-alueista oleel-

liseksi työhön kuntoutuksessa nousevat elämänalueet, joissa tarkastellaan työssä ja koulutuksessa 

selviytymistä.  (Järvikoski & Härkäpää 2011, 96–97.) 

 

ICF kuvaa toimintakyvyn moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana. ICF-luo-

kituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet on esitetty kuviossa 2.  

 

 

 

KUVIO 2. ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (THL) 

 

ICF kuvaa toimintakykyä kolmella tasolla, jotka ovat kehon rakenteet ja toiminnot, niiden varaan 

osittain rakentuvat suoritukset ja osallistumisena eri elämäntilanteisiin ja yhteisön elämään. Toi-

mintakyky on myös yhteydessä sekä terveydentilaan että ympäristö- ja yksilötekijöihin. (THL 2017. 

Viitattu 18.3.2017.) 

 

Kelan kuntoutuksessa palveluntuottaja tulee hyödyntää ICF-viitekehystä. Sekä palveluntuottaja 

että kuntoutuja hahmottavat kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakyvyn, sen muutokset ja niihin 

vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutussuhteet. Toimintakyky on moniulotteinen, terveydentilan sekä 

yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta muuttuva kokonaisuus ja sitä tulee tarkastella 
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arjen näkökulmasta. Kuntoutujaa tuetaan kuntoutuksen avulla, jotta hän voi toteuttaa tavoitteitaan 

arjessaan ja ylläpitää työ-, opiskelu- ja toimintakykyään. (Kela 2016, 5.)  

 

Kuntoutus- ja valmennustyössä tarvitaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua ja työn-

tekijän tulee tunnistaa omat ihmiskäsitykseen liittyvät asiat. Työssä tulee ymmärtää ja tunnistaa 

asiakkaan tiettyjen terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien osatekijöiden vaikutus sekä muutos, joilla 

voi olla merkittävyyttä muihin osa-alueisiin. ICF:n biopsykososiaalinen malli antaa hyvän lähtökoh-

dan kuntoutukseen sisältyvän holistisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen todentumiselle, jota 

Lauri Rauhala on kuvannut ihmisen olemassaolon eri muotojen pohjalta (Järvikoski & Härkäpää 

2011, 31, 99).  

 

ICF-mallin olennaisena piirteenä pidetään vuorovaikutuksellisuutta, jossa terveydentila vaikuttaa 

suoritukseen ja osallistumiseen ja toisaalta toiminta vaikuttaa terveydentilaan. Kuntoutukseen ICF 

tarjoaa systemaattisen apuvälineen tarkastella terveyteen liittyviä asioita biopsykososiaalisen mal-

lin avulla, jossa on mahdollista huomioida eri osatekijöiden väliset suhteet ja siten myös ymmärtää 

ihmisen toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Yleensä yhden osatekijän muutos ihmisen elämässä 

merkitsee muutosta myös muissa osatekijöissä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 97–99.)  

3.2 Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen ICF-viitekehyksessä  

Sosiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen ICF:n viitekehyksessä tuo esille sekä sosiaalisen toiminta-

kyvyn moniulotteisuuden ja sen kiinteän yhteyden ympäristöön ja yksilötekijöihin. Sosiaalisessa 

kanssakäymisessä tarvittavien toimintojen muun muassa temperamentti ja persoonallisuustoimin-

not sekä aistitoiminnot sisältyvät sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta ruumiin/kehon toiminto-

jen osa-alueelle.  Suoritukset ja osallistuminen osa-alueen pääluokista sosiaalista toimintakykyä 

kuvaavat lähinnä ”Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet” ja ”Yhteisöllinen, sosiaalinen 

ja kansalaiselämä”. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä – pääluokka kuvaa ihmistä aktii-

visena toimijana, johon liittyvät sekä harrastukset että osallistuminen erilaisiin yhteisöihin. Suori-

tukset ja osallistuminen voidaan arvioida suorituskykynä, kyky toteuttaa jokin tehtävä tai toimi va-

kioidussa ympäristössä ja suoritustasona, mitä yksilö tekee nyky-ympäristössä. Suoritustaso kuvaa 

osallisuutta elämän tilanteisiin, eli ihmisen käytännön kokemuksia omassa elinympäristössään. 

Kontekstuaaliset tekijät kattavat yksilön koko elämän ja elämisen taustoineen. (Tiikkainen & Pyn-

nönen 2018, 1-2. Viitattu 18.2.2018.)  
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Kumppaniksi ry:n kehittämä tietojärjestelmä VAT eli valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä kattaa 

valmennuksessa / työhön kuntoutuksessa tarvittavat tietojenkäsittelytarpeet. Järjestelmä sisältää; 

henkilö-, sopimus-, ja valmennusjaksotietojen ylläpidon, kuntoutussuunnitelmien ylläpidon, työ-

maapäiväkirjan, asiakaspalautejärjestelmän ja WHO:n ICF-luokitukseen perustuvan toimintakyvyn 

arvioinnin sekä näihin liittyvät raportit. (Kumppaniksi ry 2016.) 

 

VAT -järjestelmään kuuluva WHO:n ICF-luokitukseen perustuva toimintakyvyn arviointi on tarkoi-

tettu tukemaan kuntoutuksen kohdistamista oikeisiin asioihin. Menetelmä tuottaa ICF-luokituksen 

mukaista yhdisteltävää ja siirrettävää tietoa kuntoutujan toimintakyvyn eri osa-alueista. Arviointiin 

kuuluvat asiakkaan tekemä itsearviointi ja yhden tai kahden ulkopuolisen (esim. työ- ja yksilöval-

mentaja) tekemät havainnot. Näin toimintakyvystä saadaan sekä kuntoutujan antama subjektiivi-

nen kuvaus että ulkopuolisten tekemät havainnot. Arviointitietoa voidaan käyttää niin kuntoutuksen 

suunnitteluun ja ohjaamiseen kuin myös moniammatillisessa työryhmässä tehtävien etuuspäätös-

ten tukena. Arviointi on toimintaympäristöstä riippumaton ja sitä voidaan muokata asiakkaan lähtö-

tilanteen, kuvattavan toimintaympäristön ja kuntoutumisen etenemisen mukaan. (Kumppaniksi ry 

2016.) 

 

Työhön kuntoutuksen tarkoitus on auttaa asiakasta kuntoutumaan siten, että siirtyminen koulutuk-

seen tai työelämään on mahdollista. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen ohjauksen tar-

peisiin. Kokonaisuus, joka on esitetty Kumppaniksi ry:n VAT -infon järjestelmän osia havainnollis-

tavassa kuviossa 3, sisältää järjestelmän parametrit, asiakkaan perustieto-osan (henkilötiedot, so-

pimusjaksotiedot, valmennusjaksotiedot), kuntoutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin, läsnäolo 

päiväkirjan (työmaapäiväkirja), opinnollistamisen ja osaamistodistukset, asiakaspalauteosion ja toi-

mintakyvyn kuvaamiseen kehitetyn, WHO:n ICF-luokitukseen perustuvan, toimintakyvyn arvioin-

nin. (Leinonen 2017.) 
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KUVIO 3. VAT-info, järjestelmän osat (Leinonen 2017). 

 

Asiakkaan motivointi oman tilanteensa tarkasteluun kuntoutuksessa on yksi keskeinen kuntoutus-

työntekijän tehtävistä. Arvioinnin tekemiseen ohjeistaminen ja opastaminen ovat tärkeää, jotta asia-

kas osaisi tarkastella tilannettaan avoimesti ja rehellisesti sekä kysymyksiin vastaaminen antaisi 

realistista tietoa. Jo kuntoutustarpeen taustalla oleva ristiriita merkitsee ihmiselle vaadetta tarkas-

tella elämänsä tilannetta uudesta näkökulmasta, sen suuntaa, tavoitteita ja pyrkimyksiä tämä vaade 

myös jatkuu itse kuntoutumisessa (Järvikoski & Härkäpää 2011, 179).   

 

Oman haasteellisuuden kuntoutukseen ja kuntoutumiseen luo myös kiireettömään reflektioon ajan 

antaminen ja luominen, jota ilman tiedon on vaikea siirtyä kuntoutujan omaisuudeksi. Lisäksi kun-

toutustyöntekijöiltä tarvitaan ymmärrystä ja osaamista ihmisten erilaista tavoista käsitellä tietoa. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 178.) 

 

Koko kuntoutusprosessia ajatellen on tärkeää käydä huolellisesti läpi koko suunnitelma. Tavoittei-

den asettamisessa ja keskusteluissa yhdessä asiakkaan kanssa otetaan esille terveys, toiminta-

kyky, toimintarajoitteet sekä mietitään sellaiset asiat, joiden avulla voidaan nostaa esille niitä vah-

vuuksia, joita kuntoutujalla on. Vahvuuksien ja kuntoutumista edistävien tekijöiden näkyväksi teke-

misellä arvioinnin kautta helpotetaan jatkopolkujen suunnittelua. Arviointi mahdollistaa myös kun-

toutuksen ohjaamisen niihin tekijöihin, jotka haittaavat tai estävät integroitumista yhteiskuntaan. 

Alkutilanteessa suunnitellaan yhdessä ne työtehtävät, joita kuntoutuja suorittaa kuntoutusjakson 

aikana. Työtehtävissä eri osastoilla työvalmentajan tuen ja ohjauksen avulla kuntoutuja suorittaa 
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tehtäviä, joiden tekemiseen on huomioitu hänen kokonaistilanteensa biopsykososiaalisen mallin 

mukaisesti.  

 

ICF-mallin mukaisesti pelkän suorituskyvyn selvittämisestä siirrytään suoriutumistason tarkaste-

luun, minkä Järvikoski ja Härkäpää (2011) tuovat oivallisesti esille kirjassaan Kuntoutuksen perus-

teet Jyrkämän (2007) toteamuksen avulla. Jyrkämän mukaan olennaista ei ole käden puristusvoi-

man mittaustulos, vaan tieto siitä, millä tavoin ja mihin tarkoitukseen tätä kättä käytetään. Kuntou-

tujan kohdalla tämä merkitsee oman koetun toimintakyvyn tarkastelua ja arvioimista, joka on hänen 

itsensä arvioimaa. Lisäksi huomio siirtyy yksilön ominaisuuksista toimintaan, erilaisiin toimintatilan-

teisiin ja toimintakäytäntöihin. Painopiste siirtyy siten toimintakyvystä toimintaan ja kuntoutuksen 

kannalta tärkeänä pidettyyn toimijuuteen, jota on tarkasteltu eri tieteenaloilla eri näkökulmista. (Jär-

vikoski & Härkäpää 2011, 100–101.)  

 

Mietittäessä kuntoutumista motivoitumisen kannalta, kirjassaan Eri teitä perille, Jari Koskisuu tuo 

esille mielenterveyskuntoutumista tarkastellessaan, etteivät ihmiset ole motivoitumattomia, vaan 

he eivät vain motivoidu tekemään sitä, mitä on tarjolla ja kuntoutuspalveluihin liittyen enemmänkin 

olevan kyse palveluista kuin ihmisistä. Kuntoutujien omien näkemyksien perusteella haavoittuvuus 

lisääntyy kuntoutumisen myötä ja se tulisikin huomioida tuen tarpeen lisäämisenä, myös hyvinä, 

tasaisina aikoina, koska eteneminen on käännekohta, jossa voi tapahtua muutoksia niin parem-

paan kuin huonompaan suuntaan. (Koskisuu 2004, 85–86.)  

 

Ihmisen elämässä on myös suunnaton määrä asioita, jotka eivät välttämättä liity hoito- ja kuntou-

tusjärjestelmiin, mutta niillä on suuri merkitys ihmisen kuntoutumiselle. Kaisa Laurin (2004) tutki-

muksessa näitä arjen voimanlähteiksi nimitettäviä ovat koti, liikunta, tavallinen arki, luonto, lukemi-

nen ja käsitöiden tekeminen. Laurilan tutkimuksessa olleet kuntoutujat pitävätkin arjessa selviyty-

mistä oman vointinsa mittarina ja kuntoutujien omia mittareita ei tule missään kuntoutumisen vai-

heessa väheksyä. (Koskisuu 2004, 86.) 

 

Toimintakyvyn mittaamiseen liittyen Kela käyttää kuntoutuksen tulosten arvioinnissa kuntoutujan 

arviota oman työkyvyn ja mielialan lisäksi myös arviota elämänlaadusta. Usein elämänlaatuun lii-

tetään onnellisuuteen, hyvinvointiin, elämän tyytyväisyyteen ja toimintakykyyn. Elämänlaadun ko-

kemuksellinen luonne korostuu elämänlaadun osatekijöiden ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun 

arvioinnissa. Elämänlaatua Kelan kuntoutuksessa arvioidaan WHO:n kehittämällä WHOQOL-Bref 
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–mittarilla. (Kela 2016. Viitattu 3.2.2016.) Elämänlaatumittari WHOQOL-Bref on yksi Kelan pakolli-

siin mittaus- ja arviointimenetelmiin kuuluva mittari, jota käytetään tuloksellisuuden seurantaa var-

ten (Kela 2016, 17). 

 

Elämänlaadun tutkimuksen hyvinvointiteoreettisessa suuntauksessa koetun hyvinvoinnin tutkimus 

on saanut vahvimman jalansijan, lähestyttäessä hyvinvointia yksilön (objektiivisten tai koettujen) 

elinolojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin välisenä vuorovaikutuksena. (Vaarama & Moisio & Karvo-

nen 2010,14). Koska opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millaisia kokemuksia Kelan MT-työ-

hönvalmennukseen osallistuvilla henkilöillä on ammatillisen kuntoutuksen aikaisesta sosiaalisesta 

kuntoutumisestaan, on ainut vaihtoehto lähestyä tutkittavaa asiaa koetun elämänlaadun näkökul-

masta. Katson, että nämä tutkimuksessa esille tulevat kokemukset ovat niitä koetun hyvinvoinnin 

ulottuvuuksia, joista myös Juho Saari käyttää termejä avaruudet ja areenat.  

 

Ammatillisen kuntoutusjakson aikana tehtävien erilaisten mittauksien ja arviointien sekä tavoittei-

den tarkastelun tarkoituksena on kuntoutuksen suunnittelu ja ohjaaminen. Lisäksi eri mittaustulos-

ten avulla kuntoutujalle tulee näkyväksi omassa kuntoutumisessa tapahtuvat muutokset. Opinnäy-

tetyöhöni liittyvässä tutkimuksessa avoimen haastattelun lähtökohtana on tuottaa tietoa kuntoutu-

jan kokemuksista koko kuntoutuksen aikaisesta sosiaalisesta kuntoutumisestaan. Kuntoutuja tar-

kastelee koko kuntoutusjaksoa kokonaisuudessaan, ei yksittäistä mittauskertaa.  

 

Koska ICF-malliin liittyen ihmisen toimintakykyä tarkastellaan tuloksena, joka syntyy terveydentilan 

ja ympäristö- ja yksilötekijöiden vuorovaikutuksessa, avoin haastattelu mahdollistaa kuntoutujan 

kokemusten vuorovaikutuksellisen tarkastelun ja keskustelun. Kelan kuntoutuksessa palveluntuot-

tajan tulee hyödyntää ICF-viitekehystä ja toimintakyvyn ollessa moniulotteinen ja muuttuva koko-

naisuus tulee sitä tarkastella arjen näkökulmasta. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy kaksi ulottu-

vuutta, jotka ovat ihminen vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana 

yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalista toimintakykyä voidaan tarkastella esimerkiksi tilanteissa, 

jotka liittyvät vuorovaikutustilanteisiin, rooleista suoriutumiseen, sosiaaliseen aktiivisuuteen ja osal-

listumiseen sekä yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksiin. 

 

Kuntoutukseen liittyen perustavoitteiden kannalta toimintakyvyn tasoista suoritukset ja osallistumi-

nen ovat tarkastelun kohteina merkityksellisiä. Lisäksi oleelliseksi työhön kuntoutuksessa nousevat 

elämänalueet, joissa tarkastellaan työssä ja koulutuksessa selviytymistä.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, MT-työhönvalmen-

nukseen osallistuvien henkilöiden kokemuksia sosiaalisesta kuntoutumisestaan.  

 

Tutkimuskysymys: Millaisia kokemuksia Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, MT-työhönvalmen-

nukseen osallistuvilla kuntoutujilla on sosiaalisesta kuntoutumisestaan? 

 

Tavoitteena on saada mielenterveyskuntoutujien oma subjektiivinen ääni kuuluville ja esille tarkas-

teltaessa niitä sosiaalisen toimintakyvyn muutokseen liittyviä kokemuksia, joita heillä on Kelan am-

matilliseen kuntoutusjaksoon osallistumisen aikana tullut esille. Opinnäytetyön tavoitteena on siten 

yksilöllisin haastatteluin antaa kuntoutujille aikaa ja luoda mahdollisuus oman kuntoutumisen kii-

reettömään tarkasteluun. Kuntoutujien oman sosiaalisen kuntoutumisen kautta saatu tieto antaa 

myös arvokasta tietoa palveluntuottajalle. Tällä tiedolla pystytään kohdentamaan asioita niihin te-

kijöihin, joilla voidaan vaikuttaa kunkin kuntoutujan tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla, kun vai-

kutetaan kuntoutuspalvelun laatuun, saadaan Kelan uuden standardin mukaiseen Työllistymistä 

edistävän ammatillisen kuntoutuksen TEAK:n palvelun vaateisiin soveltuvaa tietoa sosiaalisen kun-

toutumisen muutoksista ja ajallisuudesta.  

 

Omat oppimisen tavoitteet opinnäytetyöhön liittyen ovat ammatillisen kasvun lisäksi ajankohtaisiin 

ilmiöihin syventyminen ja tiedon hankinta sekä tutkimusluonteisen työn tekemiseen perehtyminen. 

Tutkimuksen tekemiseen liittyen tavoitteeni on erityisesti Sosionomin (AMK) osaamisalueisista sy-

ventää asiakastyön osaamista sekä tutkimuksellista kehittämisosaamista sosiaalialan arvot ja am-

mattieettiset periaatteet huomioiden.  

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Hyvinvointitutkimuksissa on usein tuotu esille hyvän elämän ymmärtämisen tärkeyttä. Aikaisem-

missa tutkimuksissa myös peräänkuulutetaan erilaisten hyvinvoinnin mittareiden käyttöä, kuin mitä 
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materiaalinen hyvinvointi ja terveys ovat. Koetun elämänlaadun ja hyvinvoinnin mittarit antavat eri-

laista, mutta arvokasta tietoa, tilastoihin ja rekistereihin verrattuna.  

 

Omassa opinnäytetyössäni katson, että hyvinvoinnin kokonaisuuden ymmärtäminen ihmisten ar-

keen kuuluvaksi ja arjen voimanlähteiksi on yksi arvokkaimmista tiedoista, jota voidaan hyödyntää 

kuntoutumisessa. Ja kaikkien osatekijöiden, kuntoutujan, kuntoutuspalvelun tuottajan, kuntoutuk-

sen järjestäjän ja yhteiskunnan näkökannalta kuntoutuminen on päätavoite.  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja tähän 

sisältyvä ajatus, että todellisuus on moninainen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä pikemminkin löytämään tai paljastamaan tosi-

asioita kuin todentamaan jo olemassa olevia (totuus) väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 161.) Opinnäytössäni pyrin mahdollisimman objektiiviseen suhtautumiseen tutkimuksessani 

löytämiini tai esille tuleviin tosiasioihin, joita toivon myös löytäväni. 

 

Opinnäytetyöhöni liittyen tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja heidän kokemuksensa todellisessa 

elämässä. Tutkittavat ovat myös itse mukana luomassa tutkittavaa asiaa, kertomassa kokemuksis-

taan. Täten tutkimukseni metodologiset lähtökohdat ovat Tuomen ja Sarajärven (2009) esittelemän 

Varton (1992) mukaan, Fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen kuuluvaa, jonka 

erityispiirteenä on se, että siinä ihminen on tutkimuksen kohteena ja tutkijana (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 34).  

 

Fenomenologisen filosofian mukaan tutkimuksen filosofisia ongelmia ovat ennen kaikkea ihmiskä-

sitys ja tiedonkäsitys. Näihin filosofisiin ongelmiin liittyvät kysymykset: Millainen ihminen on tutki-

muskohteena? Miten tuollaisesta kohteesta voidaan saada inhimillistä tietoa ja millaista tämä tieto 

on luonteeltaan? (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.) 

4.3 Tutkimusmenetelmä 

Haastattelua käytetään laadullisen aineiston yleisimpänä keruumenetelmänä. Idea haastattelussa 

on hyvin yksinkertainen ja järkevä. Halutessamme tietää jotain ihmisestä ja hänen ajatuksistaan, 

tulee meidän kysyä sitä häneltä itseltään. Haastattelu on vuorovaikutustilanne ja sen etuna on jous-

tavuus. Asioita voidaan toistaa, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmauksien sanamuotoja ja 
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käydä keskustelua haastateltavan kanssa, joita ei voi tehdä esimerkiksi postikyselyssä. (Tuo-mi & 

Sarajärvi 2009, 72–73; Eskola & Suoranta 2003, 85.) 

 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi valikoitui avoin haastattelu, jossa korostuu tutkittavan ilmiön 

mahdollisimman perusteellinen avaaminen. Avoimessa haastattelussa ei kuitenkaan keskustella 

tai kysellä mistä tahansa, vaan sisällön tulee liittyä tutkimuksen tarkoitukseen ja ongelmanasette-

luun tai tutkimustehtävään. Avoimen haastattelun ilmiökeskeisyys tarkoittaa sitä, ettei tutkimuksen 

viitekehys määrää haastattelun suuntaa. Ajatuksena on, että tutkimuksen viitekehys helpottaisi tut-

kijaa hahmottamaan tutkimaansa ilmiötä. Tutkijan tehtävänä on antaa haastateltavan puhua va-

paasti ja samanaikaisesti pitää haastattelu aiheessa ja koossa.  (Tuomi & Sarajärvi 2012, 75–76.) 

Opinnäytetyössäni avoimen haastattelun avulla pyrin luomaan haastattelutilanteen sellaiseksi, että 

haastateltavan on mahdollisuus puhua vapaasti. Haastattelijana tehtäväni on selvittää haastatelta-

van ajatuksia, mielipiteitä, käsityksiä ja tunteita kuin ne tulevat aidosti esille keskustelun kuluessa. 

Haastattelijan on myös varauduttava siihen, että aihe voi muuttuakin keskustelun kuluessa. (Hirs-

järvi ym. 2009, 209.)  

 

Haastattelun tarkoituksena oli saada selville haastateltavien henkilöiden kokemuksia sosiaalises-

ta kuntoutumisestaan ammatillisen kuntoutuksen aikana. Haastateltavalla oli tarkasteltavana pi-

dempi aikajakso ja haastattelussa voi tulla esille monenlaisia kokemuksia, joihin minun haastat-

telijana tuli olla valmistautunut.   

 

Avoimen haastattelun menetelmällä pyrin luomaan haastateltavalle konkreettisen ja kokonaisval-

taisen näkemyksen omaan kuntoutumisjaksoonsa. Kuntoutujien oma subjektiivinen kokemus tuli 

tutkimuksessa näkyväksi ja lisäksi he olivat mitä suurimmassa määrin myös itse luomassa tutkitta-

vaa asiaa, kuten Fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen kuuluu. 

 

Kokemukseni avoimen haastattelun menetelmästä oli, että haastateltavat saivat äänensä kuuluviin 

ja vuorovaikutustilanteena haastattelut olivat avoimia ja rehellisiä. Kaikki haastateltavat kertoivat 

kokemuksistaan aidosti ja reflektoiden omaa sosiaalista kuntoutumistaan. Luottamuksellisuutta ja 

avoimuutta haastatteluissa kuvasti mielestäni se, että haastateltavat kertoivat myös muista kuin 

kuntoutuksen aikana tapahtuneista muutoksista elämässään. Nauhoitetut haastattelut toivat myös 

hyvin esille tunteet, jotka kuuluivat haastateltavien äänenpainoissa ja iloisissa naurahduksissa. 
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4.4 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä oli Kumppaniksi ry:n kolme Kelan ammatillisessa kuntoutuk-

sessa ollutta mielenterveyskuntoutujaa. Heidän kuntoutusjaksonsa oli joko päättynyt tai seuran-

tavaiheessa. MT-työhönvalmennus on Kelan ammatillisen kuntoutuksista pitkäkestoisin ja siten se 

antoi myös pidemmän aikajakson tarkastella sosiaalista kuntoutumista ja tapahtuneita muutoksia. 

Aineiston keräsin haastattelemalla kolmea ammatilliseen kuntoutukseen osallistunutta kuntoutujaa 

avoimella haastattelulla. Tietoperustan olen pyrkinyt kokoamaan mahdollisimman monipuolisesti ja 

ajankohtaisista tietolähteistä, huomioiden sosiaalialaan ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät 

muutokset. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan muun muassa jotain 

ilmiöitä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa, antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta 

jollekin ilmiölle. Laadullisessa tutkimuksessa onkin tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään tie-

tävät mahdollisimman paljon tutkittavasta ilmiöstä ja heillä on kokemusta asiasta. Tiedon-antajien 

valinnan ei siten pitäisi olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2012, 85–86.) Opinnäytetyöni haastateltavilla oli tutkittavasta ilmiöstä, sosiaalisesta kuntoutumi-

sesta, tietoa sekä omakohtaista kokemusta.  

 

Haastateltavat valikoituvat tutkimukseeni työnantajani Kumppaniksi ry:n kautta. Kohderyhmän han-

kintaan liittyen pyysin kirjallisesti lupaa Kumppaniksi ry:n valmennusrekisterin tietojen käyttöön 

opinnoissani. Luvan myönsi Kumppaniksi ry:n toiminnanjohtaja. Lupa valmennusrekisterin tietojen 

käytöstä edellyttää, että tiedot käytetään siten, ettei niiden perusteella asiakkaita voida tunnistaa. 

Kultakin asiakkaalta oli lisäksi hankittava erikseen suostumus asianosaisen henkilön tietojen käyt-

tämiseen. Pyysin siten vielä erikseen kultakin haastateltavalta kirjallisesti suostumuksen asian-

omaisen henkilön tietojen käyttämiseen opintoihini liittyvän opinnäytetyön tekemisessä ja suostu-

muksen haastatteluun. (LIITE 1) 

 

Haastateltavat kolme henkilöä arvoin sattumanvaraisesti Kumppaniksi ry:n asiakasrekisteristä Ke-

lan ammatillisessa kuntoutuksessa olevien joukosta, joiden kuntoutusjakso oli joko päättynyt tai 

seurantavaiheessa. Otin yhteyttä kaikkiin kolmeen kuntoutujaan henkilökohtaisesti ja pyysin suos-

tumusta haastatteluun. Haastateltavien ikäjakauma oli 22–36 vuotta, heistä kaksi oli miestä ja yksi 

nainen.  
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Yhteydenotossa kerroin tutkimuksen tarkoituksesta ja haastattelun toteuttamisesta. Haastatelta-

ville kerroin, että tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa heidän sosiaalisen kuntoutumisen ko-

kemuksista ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Haastatteluun liittyvässä informoinnissa kerroin 

haastateltavalle, että haastattelu nauhoitetaan ja muutetaan kirjoitettuun muotoon eli litteroidaan, 

kaikki aineisto on luottamuksellista ja salassa pidettävää sekä tutkijana vain minä käsittelen tutki-

musmateriaalia. Tutkimuksessa ei tuoteta haastateltaviin liittyvää tunnistettavaa tietoa ja tutkimuk-

sen valmistuttua kaikki materiaali, jota on työhön käytetty, tuhotaan. Henkilötietolain (1999) voi-

maantulon jälkeen on tärkeäksi tullut informoida tutkittavia myös tutkimusaineiston käsittelystä ja 

mitä sille tehdään tutkimuksen jälkeen, eikä ainoastaan tutkimuksen aiheesta ja tiedollisista tavoit-

teista (Kuula 2006, 99). 

 

Samoin kuin muutkin keskustelut, tutkimushaastattelu rakennetaan pohjimmiltaan samoilla kei-

noilla ja samoihin kasvokkaista vuorovaikutusta koskeviin yhteisiin oletuksiin nojaten. Verrattaessa 

arkikeskusteluun, tutkimushaastattelulla on erityinen tarkoitus ja erityiset osallistujaroolit: haastat-

telija on tietämätön osapuoli ja haastateltavalla on tieto, haastatteluun on ryhdytty tutkijan aloit-

teesta sekä tutkija myös yleensä ohjaa tai ainakin suuntaa keskustelua tiettyihin puheenaiheisiin. 

Spontaania keskustelua muistuttaen haastattelut kuitenkin eroavat aina näistä institutionaalisuu-

tensa vuoksi. Haastattelulla on tietty päämäärä, johon pyritään haastattelijan tiedon intressin 

vuoksi, tehden kysymyksiä ja aloitteita, kannustaen haastateltavaa vastaamaan, ohjaamaan kes-

kustelua ja fokusoiden sitä tiettyihin aihealueisiin. Institutionaalisuutta korostaa hyvin usein myös 

tallennus, haastattelun nauhoittaminen ja haastattelijan tekemät muistiinpanot. Tutkimuksen ta-

voite ohjaa tutkimushaastattelua. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–23.) Työni kuntoutustyöntekijänä 

useiden vuosien ajan on sisältänyt kuntoutujien moninaista vuorovaikutuksellista tukemista ja arvi-

ointia pitkäkestoisiin kuntoutusjaksoihin liittyen. Opinnäytetyöni toimeksiantaja Kumppaniksi ry:n 

työntekijänä katsoin, että jouduin myös reflektoimaan omaa rooliani erittäin avoimesti ja tiedosta-

maan asemani opiskelijana ja tutkijana. Haastattelijan roolissa olin tiedon kerääjän roolissa ja haas-

tateltavani tiedon antajan roolissa. 

 

Haastattelut toteutin työnantajani Kumppaniksi ry:n tiloissa touko- kesäkuun vaihteessa 2018. 

Haastattelutilana käytin neuvotteluhuonetta, joka oli käytössäni olevista tiloista neutraalein ja rau-

hallisin. Haastattelut nauhoitin äänitallentimella ja tilanteesta pyrin muodostamaan mahdollisimman 

luottamuksellisen ja rauhallisen, jotta kuntoutuja voisi osallistua haastatteluun avoimesti omaa so-
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siaalista kuntoutumistaan tarkastellen. Aikaa haastattelulle varasin tunnista kahteen tuntiin. Har-

joittelin äänitallentimen käyttöä ennakkoon, jotta äänen taltioiminen sujuisi ongelmitta varsinaisissa 

haastattelutilanteissa.  

 

Ennen varsinaista nauhoitettua haastattelutilannetta kertasin haastateltavalle vielä uudelleen haas-

tattelun tarkoituksen ja opinnäytetyöni toimeksiantajan sekä saamani luvan. Kerroin, että tutkimuk-

sen toteutan yksin ja vain minä tulen käsittelemään aineistoa. Lisäksi kerroin, että haastattelu voi-

daan keskeyttää, mikäli haastateltava haluaa sekä myös myöhemmin hänellä on oikeus perua lu-

pansa haastatteluun ja tietojensa käyttämiseen.  

 

Konkreettisesti haastattelutilanne lähti liikkeelle siten, että ensin tarkasteltiin haastateltavan am-

matillisen kuntoutuksen ajanjaksoa ja miten se oli edennyt. Kuntoutuksen aikana kuntoutujalla on 

erimittaisia valmennusjaksoja liittyen joko palveluntuottajan tiloissa tehtävään työhön tai ulkopuoli-

sissa harjoittelupaikoissa työskentelyyn. Ennen haastattelua olin kirjannut yhdelle paperille haas-

tateltavan kuntoutusjakson piirtämällä aikajanan, johon oli merkittynä päivämäärät kuntoutuksen 

aloituksesta ja päättymisestä sekä ulkopuolisista harjoittelujaksoista ja seurantakerroista.  Haasta-

teltavan kuntoutuksen aikaisen prosessin tietoihin tutustuin etukäteen ennen haastattelua, ja joihin 

olin saanut kirjalliset luvat ja suostumukset. Kysyin haastateltavalta, miten hän on kokenut sosiaa-

lisen kuntoutumisensa ammatillisen kuntoutuksen aikana ja pyysin häntä kuvailemaan sitä. Haas-

tattelun aihealueet otin esille opinnäytetyön teoriaosasta, jotka olivat sosiaalinen kuntoutuminen ja 

sosiaalinen toimintakyky.  Annoin haastateltavan puhua vapaasti omasta kokemuksestaan ja tar-

peen vaatiessa esitin lisäkysymyksiä. Avoimessa haastattelussa haastateltavan annetaan kertoa 

asiasta oman ymmärryksensä mukaisesti.  

 

Haastattelut etenivät kaikkien haastateltavien kanssa avoimessa ilmapiirissä ja jännittämistä ei 

juuri haastattelun äänittämiseen liittyen ilmennyt. Paperille kirjaamani aikajanan haastateltavan 

kuntoutusjaksosta koin hyvänä lisänä ja keskustelun tukena. Kaikkien haastateltavien kuntoutus-

jakso oli ollut pitkäkestoinen ja päivämäärät tukivat selkeästi haastateltavien muistamista omasta 

jaksostaan. Kaikki haastateltavat kertoivat kuntoutusjakson aikaisista kokemuksistaan positiivi-

sesti ja omalla laillaan vertasivat nykyistä tilannettaan aikaan ennen kuntoutusta. Haastateltavat 

osasivat hyvin kuvailla sosiaalista kuntoutumistaan pohtimalla tapahtuneita muutoksia omassa elä-

mässään liittyen sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseen. Haastattelun aikana esitin tarvittaessa 

lisäkysymyksiä palveluntuottajan tiloissa tapahtuneeseen kuntoutukseen, ulkopuolisiin harjoittelui-

hin, harrastuksiin, muilta tahoilta saatuun tukeen, kuntoutusjakson kestoon ja rytmitykseen liittyen.  
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Haastattelujen jälkeen kuuntelin aineiston ja litteroin eli kirjoitin ne puhtaaksi sanasta sanaan. Puh-

taaksikirjoitetut haastattelut myös numeroin, jotta se mahdollisesti helpottaisi tarpeen vaatiessa 

analyysivaiheessa aineiston pilkkomisen jälkeen alkuperäisilmauksien tarkistamista. Puhtaaksikir-

joittaminen eli litterointi ja aineiston käsittely tulee tehdä mahdollisimman pian keruuvaiheen jäl-

keen. Puhtaaksikirjoittamisen tein jokaisen haastattelun jälkeen muutaman päivän sisällä, jonka 

jälkeen luin haastattelut useampaan kertaan ja perehdyin niiden sisältöön aineiston analyysia var-

ten. Litteroitua aineistoa haastatteluista kertyi yhteensä 30 sivua, Arial Narrow-tekstityypillä, fontilla 

12 ja riviväli 1,5 kirjoitettuna. 

4.5 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jolla pyritään saamaan haastattelu-

aineisto tiivistettyyn ja selkeään muotoon, kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Ana-

lysoinnin tarkoitus on pikemminkin informaatioarvon lisääminen. Tutkimuksen aineisto kuvaa tut-

kittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmi-

östä sekä saada kerätty aineisto järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 

103,108.)  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja saadaan siten vastaus tutkimus-

tehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn ja siinä edetään empiirisestä aineis-

tosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 112.) 

 

Käytin tutkimuksessani aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jota varten tutustuin huolella empiiri-

seen aineistoon eli haastatteluihin, kuuntelemalla ja aukikirjoittamalla ne sanasta sanaan. Tutki-

mustehtävääni vastauksen saamiseksi etenin tutkimusaineiston ehdoilla ja aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysiin kuuluvien vaiheiden avulla.   

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen, jossa 

aineisto pelkistetään eli redusoidaan, ryhmitellään eli klusteroidaan sekä luodaan teoreettiset kä-

sitteet eli abstrahoidaan. Pelkistämisellä eli redusoinnilla aineistosta karsitaan epäolennainen pois. 

Pelkistämisessä eli redusoinnissa analysoitava informaatio voi olla aukikirjoitettu haastatteluai-

neisto, muu asiakirja tai dokumentti. Pelkistämisen jälkeen aineiston klusteroinnissa eli ryhmitte-
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lyssä alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi etsien aineistosta samankaltaisuuksia ja/tai eroa-

vaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään yhdistäen luokaksi 

nimeten luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluun liittyvänä yksikkönä voi olla tutkittavan 

ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Aineiston klusteroinnissa luodaan pohjaa tutkimuksen perus-

rakenteelle ja alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston ryhmittelyn voidaan katsoa ole-

van jo osa kolmannen vaiheen abstrahointia eli käsitteellistämistä. Abstrahoinnissa edetään alku-

peräisilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahoinnin vaiheessa yhdistellään 

saatuja luokituksia muodostaen yläluokkia, jatkaen niin kauan kuin se on aineiston sisällön kannalta 

mahdollista.  Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tut-

kimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 108–112.)  

 

Pelkistämisessä eli redusoinnissa karsin aukikirjoitetusta haastatteluaineistosta tutkimukselle epä-

olennaisen pois ja etsin tutkimustehtävän kysymyksellä niitä kuvaavia alkuperäisilmaisuja merkit-

semällä ne alleviivauksin sekä listasin ne eri paperille. Alkuperäisilmauksille annoin pelkistetyt il-

maukset. Pelkistäminen voi olla joko informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin ja tällöin aineis-

ton pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä ja sille olennaiset ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi 2012, 109). 

Tutkimuksessani pelkistämistä ohjasi kysymys, Millaisia kokemuksia Kelan ammatilliseen kuntou-

tukseen, MT-työhönvalmennukseen osallistuvilla kuntoutujilla on sosiaalisesta kuntoutumisestaan.  

 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä kävin läpi tutkimuksen kannalta merkityksellisiä alku-pe-

räisilmauksia ja etsin niistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Ryhmittelin 

samaa asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaukset peräkkäin ja yhdistin ne alaluokaksi, joita muodostui 

yhteensä 25 sekä nimesin sen luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Yksittäiset tekijät sisällytetään 

yleisimpiin käsitteisiin ja näin luokittelun avulla aineisto saadaan tiivistymään, samalla luodaan poh-

jaa kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä myös alustavia kuvauksia tutkittavasta il-

miöstä (Tuomi & Sarajärvi 2012, 110). 

 

Aineiston abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä yhdistin saatuja alaluokkia yläluokiksi, joita tuli 

yhteensä 8, jotka kuvaan tutkimuksen tuloksissa. Yläluokista muodostin yhdistävän luokan, jolle 

annoin nimen Sosiaalinen kuntoutuminen - Mielenterveyskuntoutujan sosiaalista kuntoutumista 

vahvistavat rakennusaineet ammatillisen kuntoutuksen aikana. Aineiston analysoinnissa käytin 

apuna taulukointia, jossa ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset, alaluokat, yläluokat sekä yhdistävän luo-

kan vierekkäisiin sarakkeisiin.   Esimerkin aineiston analyysistä esittelen liitteessä 2. 
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4.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksessa tulee pyrkiä luotettavuuteen ja objektiiviseen tietoon ja sitä tulee tehdä eettisyys 

huomioiden. Hyvä tieteellinen käytäntö perustuu siihen, että tutkijan eettiset ratkaisut kulkevat yh-

dessä tutkimuksen uskottavuuden kanssa. Voidaan siis sanoa, että hyvää tutkimusta ohjaa eetti-

nen sitoutuneisuus. Tutkijoiden noudattamat hyvät tieteelliset käytännöt luovat perustan uskotta-

vuudelle. Tutkimusaiheen valinta on jo itsessään eettinen valinta. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 127- 

132.)  

 

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tutkijalta rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutki-

mustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa. Tutkijan tulee 

myös soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedon-hankinta-, 

tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä toteuttaa tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta 

tutkimuksen tuloksia julkaistessaan. Muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia tulee huomioida asi-

aankuuluvalla kunnioituksella ja arvostuksella. Tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida 

yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tutkimus-

ryhmän asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimustulosten omis-

tajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset tulee olla määritelty ja kirjattu kaikkien 

osapuolien hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen rahoituslähteet ja muut tutkimuksen suorittamisen 

kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet tulee ilmoittaa tutkimukseen osallistuville ja ne raportoi-

daan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Lisäksi tulee noudattaa hyvää hallintokäytäntöä ja henki-

löstö- ja taloushallintoa. (Suomen Akatemian tutkimuseettiset ohjeet 2008) (Tuomi & Sarajärvi 

2012, 132- 133.)  

 

Kaikissa tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä ja tämän vuoksi tehdyn tutkimuksen luotetta-

vuutta pyritään arvioimaan. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja 

validius mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata tutkittavaa asiaa. Kvalitatiivisessa eli laadul-

lisissa tutkimuksissa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkintoja ja termit saatetaan liittää 

kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen, jonka yhteydessä käsitteet ovat syntyneetkin. (Hirs-

järvi ym. 2009, 231–232.)  

 

Kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi kuitenkin arvioida jollakin tavalla ja laadulli-

sessa tutkimuksessa se voidaan tehdä selostamalla tarkasti tutkimuksen toteutus, koskien kaikkia 

tutkimuksen vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuudenmukaisesti. 
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(Hirsjärvi ym. 2009, 232.) Opinnäytetyössäni pyrin luotettavuutta osoittamaan kertomalla tutkimuk-

sen eri vaiheet mahdollisimman tarkasti ja selkeästi.  

 

Tutkimusetiikka käsitteenä voi olla rajattu koskemaan vain tieteen sisäisiä asioita. Tutkimusetiikka 

voidaan myös määritellä tutkijoiden ammattietiikaksi, jolloin siihen kuuluvat eettiset periaatteet, nor-

mit, arvot ja hyveet, joita tutkijan ammattia harjoittaessaan tulisi noudattaa. Tutkimusetiikan normit 

voidaan ammattietiikan näkökulmasta jakaa kolmeen pääryhmään: totuuden etsimistä ja tiedon 

luotettavuutta, tutkittavien ihmisarvoa sekä tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentäviin normeihin. 

(Kuula 2009, 23–24.)   

 

Tutkimuksessani pyrin noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä eettisyyteen sitoutuen. Käytin ja 

sovelsin tiedonhankinnassa, tutkimuksessa ja arvioinnissa sellaisia menetelmiä, jotka ovat tieteel-

lisen tutkimuksen vaateiden mukaisia ja eettisesti kestäviä.  

 

Luotettavuuden ja pätevyyden kriteereitä pyrin tutkimuksessani tuomaan esille siten, että noudatin 

haastatteluun liittyvien lupa- ja suostumuskäytäntöjä tarkasti. Oppilaitoksesta tutkimusluvan saa-

tuani pyysin kirjallisesti lupaa Kumppaniksi ry:n valmennusrekisterin tietojen käyttöön sekä lisäksi 

luvat kultakin haastateltavalta erikseen.  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa tärkeimpinä eettisinä 

periaatteina mainitaan yleensä informointiin liittyvä suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja 

yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2000, 20). Tutkimuksessani haastatteluihin liittyen luotettavuutta ja 

eettistä periaatetta tavoittelin haastateltavien totuudenmukaisella informoinnilla tutkimuksesta ja 

siihen osallistumisesta. Haastateltaville kerroin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta 

ja mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu tai perua osallistumisensa tutkimukseen. Myös aineis-

ton käsittelyyn liittyen kerroin haastateltaville, että sen tulen tekemään siten kuin he olivat suostu-

muksen omien tietojensa käsittelyyn antaneet eli anonymiteetit säilyttäen. Haastateltavien nimiä tai 

muita henkilötietoja en ole missään tutkimuksen vaiheessa tuonut esille ja lisäksi olen säilyttänyt 

tutkimusaineiston huolellisesti koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksessani olen pyrkinyt noudat-

tamaan tarkkuutta sekä kunnioittamaan haastateltavien itsemääräämisoikeuksia sekä säilyttänyt 

heidän anonymiteetit. Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä ratkaisuja ja niiden tarkastelemista joudu-

taan tekemään kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Eettisyyden olen pyrkinyt huomioimaan koko opin-

näytetyön prosessin ajan luottamuksen arvoisesti.  
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Tutkimuksen tulokset julkaisen avoimesti ja muiden tutkijoiden töitä ja saavutuksia kunnioittaen 

merkitsemällä tutkimuksessani viitatut julkaisut ja lähteet tarkasti sekä kirjoitettuun tutkimuksen ra-

porttiin että lähdeluetteloon. Tutkimusryhmän asemaan, oikeuksiin, osuuteen tekijyydestä, vastuu-

seen ja velvollisuuksiin sekä tutkimustulosten omistajuuteen ja aineistojen säilyttämiseen on mää-

ritelty ja kirjattu. Tutkimuksen tein yksin ja toimeksiantaja oli työnantajani Kumppaniksi ry ja opin-

näytetyöni ohjaajana toimi kehityspäällikkö Tuomas Leinonen. Tutkimuksen toimeksiantaja hyö-

dyntää saatuja tuloksia toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöstä on laadittu yhteis-

työsopimus, jossa on tarkemmin määritelty sopimusehdot.  

 

Tutkimustulosten pitää olla toistettavissa eikä tutkimus saisi olla sattumanvaraista ja tämä tulee 

esille tutkimukseni tuloksissa. Laadullisen aineiston analyysissa keskeistä on luokittelujen tekemi-

nen, niiden syntyminen ja perusteet (Hirsjärvi ym. 2009, 232–233). Tutkimuksen luotettavuuden 

olen pyrkinyt tuomaan lukijan tarkasteluun liittämällä esimerkin aineiston analyysistä työn loppuun 

liitteeksi.  Tutkimustulokset ovat syntyneet haastateltavien kokemuksista ja näiden tulosten pää-

telmien perusteeksi olen käyttänyt suoria lainauksia haastatteluista. Suorat lainaukset auttavat 

myös lukijaa luotettavuuden arvioinnissa samalla, kun ne tuovat esille merkitykselliset alkuperäisil-

maukset. 
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5 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALISTA KUNTOUTUMISTA VAH-

VISTAVAT RAKENNUSAINEET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN AI-

KANA 

Tutkimuksen tulokset perustuvat kolmen Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, MT-työhönvalmen-

nukseen osallistuneen kuntoutujan kokemuksiin sosiaalisesta kuntoutumisestaan. Avoimen haas-

tattelun avulla kerätyn aineiston sisällönanalyysissä muodostui kuntoutujien sosiaaliseen kuntou-

tumiseen vaikuttavia kokonaisuuksia, joista jokaisen esittelen tuloksissa omana lukunaan. Nämä 

kokonaisuudet, jotka olen havainnollistanut alla olevaan kuvioon, ovat muutokset arjessa, vertais-

tuki, tuki- ja terapiatahot, kuntoutusympäristö, lähipiiri, ulkopuoliset harjoittelujaksot, terveydentila 

ja fyysinen kunto sekä kuntoutuksen kesto ja rytmitys (kuvio 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

KUVIO 4. Sosiaalinen kuntoutuminen - Mielenterveyskuntoutujan sosiaalista kuntoutumista vah-

vistavat rakennusaineet ammatillisen kuntoutuksen aikana 
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JA FYYSINEN 
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KUNTOUTUKSEN 

KESTO JA 

RYTMITYS 

SOSIAALINEN 

KUNTOUTUMINEN 
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Kaikki haastateltavat kertoivat kuntoutusjakson aikaisista kokemuksistaan positiivisesti, avoimesti 

ja omalla laillaan vertasivat nykyistä tilannettaan aikaan ennen kuntoutusta. Tulokset esittelen so-

siaalista kuntoutumista vahvistavina rakennusaineina ammatillisen kuntoutuksen aikana.   

 

Sitaatissa olevat tekstit ovat suoria lainauksia alkuperäisestä aineistosta ja ne on otettu kuvaamaan 

analysoitua asiaa. Haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi lainauksista on voitu poistaa tietty 

sana, joka ei vaikuta asian ymmärtämiseen. Poistettu sana on merkitty sulkuviivojen välissä olevilla 

kolmella pisteellä (…). Haastateltavista käytän tekstissä sanaa kuntoutuja. 

5.1 Muutokset arjessa 

Kaikki kuntoutujat kertoivat haastatteluissa kuntoutusjakson aikaisista kokemuksistaan vertaamalla 

nykyistä tilannettaan aikaan ennen kuntoutusta. Kuntoutuksen sisällön merkitys ja oivallus oman 

kuntoutumisen muutoksista oli kaikilla positiivista. Sosiaalista kuntoutumistaan kuvaillessa kuntou-

tujat toivat esille, että kuntoutus on ollut hyvä apu ja on päässyt myös etenemään elämässään. 

Uusiin asioihin sopeutuminen oli parantunut ja usko omiin työelämätaitoihin kasvanut. Hyvänä ko-

ettiin myös, että oli oppinut pyytämään apua ja syntynyt luottamus sen saamiseen. Positiivisuutta 

kuvasti myös asennoituminen omien asioiden hoitamiseen ja vastuunottamiseen. Uusista asioista 

oltiin myös aidosti iloisia. 

 

”Uussiin asioihin soppeuttuu silleen paremmin ja ottaa niin kun uuet asiat ilolla vastaan.” 

 

Sosiaalisuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistumista kuvattiin myös tärkeiksi tekijöiksi, johon liittyi-

vät toisten ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä monenlaisista asioista keskustelu. 

Sosiaalista kuntoutumistaan kuvaillessa kuntoutujat kertoivat jännittämisen, stressin ja ahdistuksen 

lieventyneen.  

 

”On aika paljon, jos mietittään, että ennen aina stressasin ihan hirveesti sosiaalisia tilan-

teita ja esimerkiksi, kun harjottelupaikankin kyselemistä. Se oli hirveen iso kynnys minulle. 

Vaan nyt se oli sitten silleen, miten sen nyt ossaa sannoo, no minun on helpompi puhhuu 

uusille ihmisille ja tämmöisiä.” 
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Itsevarmuus tuli aineistossa esille useasti kaikkien kuntoutujien kokemuksissa. Itsevarmuuden kat-

sottiin kasvaneen pikkuhiljaa kuntoutuksen edetessä ja sen merkitys arjessa koettiin vahvasti. Usko 

omien asioiden ja tarpeiden hoitamiseen oli hyvällä tasolla ja ei enää välttämättä tarvinnut toisten 

apua ja neuvoja niin paljon. Raha-asioiden ja kela asioiden hoitamiset tulivat nyt itsenäisesti hoi-

dettua. 

 

”Ite niin ku huomasi sen, että musta vielä niin kun on johonkin, että kyllä minä vielä takasin 

työelämään pääsen ja hoitammaan asioita.” 

 

Kuntoutujat toivat myös esille, että kuntoutusjakson aikana oma-aloitteisuus ja tietynlainen itsenäis-

tyminen alkoivat löytyä. Itsevarmuutta koettiin myös tulleen kyvykkyydestä ja osaamisesta omien 

asioiden hoitamiseen liittyen. 

 

”Ja sitten tuli varmaan tämän pajajakson aikana sellanen tietynlainen itsenäistyminen ja 

justiinsa, että oma-alotteisuus sitten niin ku alkoi löytymmään.” 

 

”On pystynyt aika paljon hoitammaan omia asioita ja tota, että on tullut siinäkki suhteessa 

sitä itsevarmuutta, että ossaan huolehtia omista asioista paljon enempi.” 

5.2 Vertaistuki 

Kuntoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja yhteisöllisesti toisten kuntoutujien 

merkitys koettiin hyvänä ja vertaistuellisena. Myös toisten kuntoutujien kokemuksia kuvailtiin voimia 

antavaksi ja keskustelut koettiin tärkeiksi.  

 

”Että on niin ku muitakin päitä kertomassa siinä niitä kokemuksia. Ja sitten siinä tullee sitä 

vertaisajattelua, että en oo ainut, että muutkin on mukana ja se on siinä sosiaalisessa kans-

sakäymisessä hyvä puoli.” 

 

Yhteisössä kuntoutujat kokivat myös saaneensa hyviä työkavereita ja ystävyyssuhteita. Suhteiden 

kuvailtiin jatkuneen myös kuntoutuksen jälkeen. Aikaisempaa omaa sosiaalista kanssakäymistä 

toisten ihmisten kanssa kuvailtiin omaan laatikkoon pyrkimiseksi ja uusiin ihmisiin tutustuminen oli 

ollut vaikeaa.  
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Erään kuntoutujan alkujännittämisen oli saanut lieventymään toisen kuntoutujan rohkeampi kon-

taktinotto ja keskustelun aloittaminen. Kokemukset keskusteluista ja sosiaalisesta kanssakäymi-

sestä olivat taas toisen kuntoutujan mielestä kokemusta normaaliudesta. Asiaa kuvailtiin ihan ta-

vallisista asioita puhumisena ja omaa aikaisempaa tunnetta, että olisi jotenkin erilainen, ei enää 

koettu merkityksellisenä. 

 

”Ei tunne olevansa ite niin semmonen ni ku, ite vaan syrjäytynyt ja friikki tai semmonen tai 

sanotaanko normaalista poikkeava. Että sitten myös ei tunne itteensä niin epänormaaliksi. 

Että muillakkin voi olla samalla lailla.” 

 

Toimintakyvyn lisääntyminen koettiin selkeänä positiivisena seikkana, joka näkyi sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Toimintaa kuvailtiin siten, että tekeminen, käyminen jossakin ja puhuminen al-

kaa tuntua luonnolliselta. Keskustelujen toisten kuntoutujien kanssa todettiin antaneen myös laa-

jempaa tietoa käsitellä erilaisia asioita. 

 

”Ennen kaikkea se toimintakyvyn lisääntyminen on semmonen positiivinen selekeä seikka, 

joka on myös sosiaalisen kanssakäymisen kanssa sitten. Alakkaa sitten tuntua luonnolli-

selta se tekeminen, käyminen jossakin, puhuminen ja näin. Sitten myös työskentely siinä 

ni, se sitten toimintakyky mulla ainakin sillä lailla rentoutu ja helepottu sillä tavalla.” 

5.3 Tuki- ja terapiatahot 

Kuntoutujat kuvailivat tuki- ja terapiatahojen merkityksellisyydestä avun ja tuen saamisena. Kun-

toutuksen aikaiseen arkeen liittyviin asioiden hoitamiseen ja terapiasuhteisiin oltiin tyytyväisiä.  

 

”Mutta sitten tietenkin, jos on aina jotain sellaista tiettyjä vaikkeempiakin asioita, niin pystyy 

aina sitten näiltä tukihenkilöitä niin kun kysymmään aina tarvittaessa neuvoja ja silleen” 

 

Terapeutin luona käynnit ja keskustelut koettiin suuresti auttaneen omassa kuntoutumisessa. 

Omaan hoitoon liittyvä myönteinen suhtautuminen ja uskallus vaikeidenkin asioiden käsittelemi-

seen kuvattiin tärkeäksi. Elämisen moninaisuus ja sen tuomat tapahtumat, joiden käsittelemiseen 

tarvitsi ammattilaisen apua niin pitempiaikaisessa terapiasuhteessa kuin myös akuuteissa tilan-

teissa oli kuntoutujien saatavilla.  
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”On se auttanut, että omassa varsinki, kun tässä (…) (…), kun oli, aika suuresti tuntu elämä 

siltä, että kaikki kaattuu niskkaan. On sitten puhumassa käyny, on se suuresti auttanut 

silleen.” 

5.4 Kuntoutusympäristö 

Kuntoutusympäristön vaikutusta kuntoutujat kuvailivat moninaisesti. Kuntoutujat kuvailivat, miten 

ilmapiiri ja avoimuus olivat vaikuttaneet heidän sosiaaliseen kuntoutumiseensa. Työpajalla työym-

päristön ja työyhteisön kuvailtiin muuttaneen sosiaalista puolta. Myös avun saamisen merkitystä ja 

puhumisen helppoutta kuvailtiin tärkeäksi, koska ilmapiiri oli työpaineista ja ennakkoluuloista riip-

pumaton. Luottamus avun saamiseen kuvattiin siten, että aina sai neuvoja ja apua epäselvissä 

tilanteissa.  

    

”Ja aina, jos jottain epäselvyyttä, olipa mikä asia, oli jonkinlainen epäselvyys … pysty aina 

puhummaan ja (…) neuvo aina.” 

 

 ”Tuli semmonen, oli mukava tulla kun näkkee ihmisiä ja semmosta vuorovaikutusta.” 

 

”Tämänkaltaisessa ympäristössä se ei oo semmonen paineen alainen ympäristö, jotta ei 

tarvi miettiä yhtään, että mistä asioista ruppee kenenkin kanssa puhummaan. Että siinä ei 

oo semmosta ennakkojännitystä siihen, että se ei liity mitenkkään siihen työvasttuusseen 

tai semmosseen, että voi puhua myös muutakkii.” 

 

Ilman paineita olevan ympäristön tunteen kuvattiin avaavan paremmin sosiaalisia suhteita samalla, 

kun se antoi mahdollisuuden keskittyä itseensä ja kuunnella omaa itseään. Omaan tahtiin etene-

minen ilman kiirettä sekä oman tason ja edistymisen tarkastelu koettiin mahdolliseksi  

 

”Että ettei vaan niin ku mennä tahilla, että kerkeää kuunnella itteänsä, ommaa tasoansa ja 

edistymistä ja olotiloja, tällä lailla.” 
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5.5 Lähipiiri 

Läheisiltä saatu palaute kuvailtiin siten, että he olivat huomanneet kuntoutujan olevan paljon sosi-

aalisempi ja se oli vaikuttanut hyvällä tavalla itsetuntoon. Rohkaistumista kuvailtiin taas siten, että 

oli aktivoitunut myös kodin ulkopuolella liikkumaan ja katsomaan asioita erilailla kuin aikaisemmin. 

Lähipiiri oli selvästi huomannut sosiaalisen toimintakyvyn muutokset. 

 

”Olen niin ku paljon sosiaalisempi ja silleen, että tää työpajajakso on kyllä paljon vaikutta-

nut itsetuntoon ja silleen niin ku, että on kyllä lähipiirikin huomannut.” 

 

“No kyllähän se reipastuminen on käytännössä, rohkaistumisena sillä, että … joo kyllä se 

aktivoi myös kodin ulkopuolella ja myös sen niin ku fyysisten rajoitusten rajoissa, liik-

kummaan ja kattommaan erilailla.” 

5.6 Ulkopuoliset harjoittelujaksot 

Ammatillisessa kuntoutuksessa ulkopuoliset harjoittelujaksot erilaisissa työpaikoissa ovat tärkeä 

osa kuntoutuksen sisällöstä. Harjoittelujaksoihin liittyen kuntoutujat pitivät tärkeänä työpaikkaan 

kiinnittymistä sekä miten heidät on vastaanotettu ja ohjattu työn tekemisessä. Omien taitojen ko-

keileminen ja ammattilaisilta saatu tieto koettiin ensiarvoisen tärkeäksi työn ja ammattialan oppimi-

sen kannalta. Työtehtävissä suoriutuminen rohkaisi myös valmiuteen tarjota itseään työmarkki-

noille. 

 

”Että niin ku saa kokkeilla sitä hommaa, selviytymistä siinä. Ja tosiaan, että pääsee ite 

semmosseen, jotka tekkee sitä työtä, heiän kanssa juttelemmaan ja tällä lailla. Niin saattaa 

hiukasti oppia enemmän ku se, että mitä miettii kotona jostain lukemalla. Miten voi sitten 

työskennellä. Että minkälaista siellä on niin ku ollut.” 

 

”Elikkä siis ihan normaalia ja se, että saa tehä jotain järkeviä työtehtäviä ja näin. Jos tuntuu, 

että niistä suoriuttuu, se myös rohkassee siihen, että on uskallusta ni ku tarjota itteensä 

työmarkkinoille, koska ei pelekkää omia kykyjjään niin paljon.” 
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Palaute tehdystä työstä oli merkityksellinen ja sen saaminen koettiin hienoksi asiaksi. Palautetta 

saatiin työnantajilta ja työnohjaajilta kuin myös suoraan asiakkailta, jotka liittyivät työpaikkaan. 

Oman työn katsottiin tuoneen työpaikkaan liittyville asiakkaille hyvää mieltä ja tyytyväisyyttä.  

5.7 Terveydentila ja fyysinen kunto 

Kaikki kuntoutujat kertoivat sosiaaliseen kuntoutumiseensa liittyen tärkeäksi asiaksi terveydentilan 

ja fyysisen kunnon kohentumisen. Oman kunnon katsottiin kohentuneen ja liikkuminen oli lisäänty-

nyt kävellen, pyöräillen ja kuntosalilla käyden. Myös muut terapiamuodot olivat antaneet voimia 

jaksamiseen.  

 

”Varsinkin tämän pajajakson aikana niin myös terveydellinenkin puoli niin ku kunto on 

noussut tosi paljon, että pystyy paljon enempi liikkummaan kävellen ja sitten pyörällä. Se-

kin on sitten tuota niin ku, että olen paljon terveempi ihminen tällä hetkellä.” 

 

Vireystilan ja nukkumisen vaikutuksista kuntoutujat kertoivat niiden kohentuneen huomattavasti. 

Selkeä rytmitys päiviin ja viikkoon antoi ryhtiä ja normaalia väsymistä. Paremmasta rytmistä myös 

nautittiin erilailla ja lepäämisen koettiin parantuneen sekä antaneen virkeyttä päiviin. Hyvän kehän 

syntymistä eri toimintakyvyn osa-alueilla kuvattiin siten, että piristyminen sai aikaan halun sosiaa-

liseen kanssakäymiseen ja siten ulos lähteminen myös vaikutti fyysiseen toimintakykyyn. 

 

”Viikonloppuvapaatkin tuntuu ihan erilaiselta, kun on silla lailla tehnyt viikon jotakin. Koska 

muuten se on tasapaksua oleskelua, että sitä ei sitten ossaa sitten oikein nauttiakkaan 

siitä, koska se on vain koko ajan junnaamista ja asioitten miettimistä. Ehkä semmonen niin 

ku tekkee asioita oikeasti niin, ku huilia tarvii, sitä ossaakin sitten huilata paremmin. Heit-

täytyä silleen niin ku rennommin.” 

 

“Kyllä että esimerkiksi sillä tavalla, että jos kotona on myös piristynyt ja haluaa sosiaalista 

kanssakäymistä se ulos lähteminenkin vaikuttaa sillä tavalla fyysisesti. Jos päivän jälkeen 

ei halua lähtee mihinkään, minulla ainakin semmonen makkaaminen se vain väsyttää 

enemmän ja passivoi fyysisesti, että alakkaa sitten, ettei sitten jaksaskaan ennää liikkua.” 
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“Semmonen normaali aamutyörytmi niin, että minun mielestäni se kyllä saa ruumiin 

toimimmaan semmosella selekeämmin, paremmin, jotta ei se nukkuminenkaan oo 

semmosta, että on päivä semmosta tuhertamista.” 

Selkeitä muutoksia terveydentilaan liittyen kuvailtiin siten, että opittuaan hoitamaan asioita ilman 

niiden kasaantumista, stressin ja ahdistuksen vähentymisen myötä myös migreenin ja pahoinvoin-

nin oireet olivat lieventyneet. Yllättävän voimakkaatkin oireilut olivat lieventyneet, sairastumiset vä-

hentyneet ja aamuisin heräämisen jälkeinen olotila helpompi. 

 

”Enkä minä ole ennää niin paljon sairaanakkaan. Ei migreeniä niin paljon …ei stressaa, 

hoittaa asiat milloin joku asia tullee hoiettavaksi, hoittaa suoraan. Ei pääse kassaantum-

maan asiat ennää.” 

 

“Nyt minulla ei nykyään oo ennää sitä huonnoo ollookkaan ennää. Aikaisemmin aamusi 

saatto herätä ja suoraan piti juosta vessaan vaikka oksentammaan ja se johtu vaan siitä 

stressistä. Kun asiat kassaantu ja pitkitin niitä…vaan nyt on tälleen että …on sen takkii 

helpompi herätäkkiin.” 

5.8 Kuntoutuksen kesto ja rytmitys 

Sosiaalista kuntoutumistaan kuvaillessaan kuntoutujat toivat esille kuntoutuksen kestoon ja rytmi-

tykseen liittyen itselleen merkityksellisiä asioita. Kuntoutuksen aloittaminen muutamalla päivällä 

viikossa koettiin hyvänä sekä myös ruokkineen halua tehdä enemmän, myös totuttelulla ja omaan 

tahtiin etenemisellä oli selkeä merkitys. Kuntoutuksen pidempään kestoon, joka MT-työhönvalmen-

nuksessa oli noin yksi vuosi ja joidenkin kuntoutujien kohdalla myös pidempi, oltiin myös tyytyväi-

siä. Itsevarmuuden kehittymistä tuotiin esille ja sen katsottiin tulleen pidemmän jakson aikana vä-

hitellen sekä oma-aloitteisuuden löydyttyä myös harjoittelupaikkojen kysyminen oli helpompaa. 

Kuntoutujat kuvailivat myös, miten pidempi aika mahdollisti arkirytmin saavuttamisen ja omien asi-

oiden hoitamisen.  

 

”Ja alussa mennee aikaa siihen, että kun mulla oli ainakin semmonen tyydyttävä alku, joka 

alko sillai muutamalla päivällä täällä palveluntarjoalla pajalla ja se oli oikein hyvä, sillä se 

ruokki sitä halua tehä enemmän. Eikä käynyt niin, että olisi heti alussa, että alkutilanteessa 
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sulla haluttaa tehä vähemmän. Vaan kun se tilanne on se, että sulla haluttaa tehä enem-

män.” 

 

“Kun aloin käymään täällä ensin kolmena päivänä viikossa ja sitten pidennettiin ihan jo niin 

kun viiteen päivään viikko, kun alkoi tuntua silleen niin hyvälle, että voisin olla ihan koko 

viikonkin täällä.” 

 

”Tietysti parempi se oli tällä pitemmällä kaavalla minun osalta. Että oli niin ku helpompi 

silleen, niin ku totutella asioihin ja oppia asioinnit.” 

 

Myös mielenterveystaustaa tuotiin esille siten, että sen huomioiminen oli tärkeää. Rauhassa omaan 

tahtiin etenemisen katsottiin vähentäneen stressiä ja kuntoutuksen hyvällä suunnitellulla sekä har-

kitulla toteuttamisella voitiin ehkäistä muutoksia huonompaan suuntaan. Kuntoutuksen pidemmän 

kokonaiskeston katsottiin olevan hyvä ulkopuolisen harjoittelun kannalta, koska myös siirtymiset 

työelämään vaativat aikaa totutteluun ja ne pitäisi saada tehdä rauhassa.  

 

”Että tuota varsinkin tällä kun on mielenterveyspuolelta tullut tähän hommaan …eli sillä 

taustalla kyllä aika rataiseva tekijä on siinä mielessä, että hyvin nopealla sykäyksillä 

saahaan ehkä enemmän vahinkoa aikaan, minun mielestä ainakin. Koska siinä on tuota 

turhaa ressiä ja yritystä ja pettymistä. Ja koska se tehhään huolella ja harkiten ni se tulos 

on parempi ja takapakki voi olla pienempi siinä.” 

 

”Että tuota …jos ajattelee, että  minä olisin nyt koko höskän rykässyt puoleen vuoteen ja 

siinä olisi ollut kolmen kuukauden harjoittelu, niin ainakin voin kertoa, että harjoittelu olisi 

ollut aivan liian lyhyt.”  

 

Kuntoutuksen jälkeisiin jatkopolkuihin liittyen kuntoutujat kuvailivat kuntoutuksen kestolla ja 

rytmityksellä olleen vaikutusta. Pidemmän jakson avulla koettiin, että oltiin saatu enemmän 

voimavaroja omaa tilanteeseen ja esimerkiksi opiskelemaan lähteminen oli helpompaa sekä 

jatkumot myös muissa toiminnoissa olivat kuntoutujan kannalta hyvässä tasapainossa. 
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”Jos minä olisin tälleen, että olisin ollut vaan vähän aikkaa ja sitten pitäs yhtä äkkiä koulluun 

lähttee…en tiiä olisiko se koulu jäänyt sitten kesken sen takkia, että minä en ottanut kiinni 

näistä asioista.” 

 

”Ainakin tällä hetkellä näyttäisi vielä siltä, että tämä (…) kestää (…) loppuun, niin 

mahdollisesti jatkuu siitä eteenpäinkin sitten, että ihan niin ku hyvältä näyttää tässä 

vaiheessa.” 

 

“Kaikki on nyt kyllä niin mennyt paremppaan suunttaan niinku elämässä ja tämä työpaja ja 

jakso on ollut yksi tärkeimmistä tällaisista, ni kuin minun siirtymävaiheista …” 

 

Haastattelujen lopussa kysyttäessä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää palautetta, huomioon 

otettavia ja mahdollisesti kehittämistä kaipaavia asioita, kuntoutujat kuvailivat olleensa tyytyväisiä 

omaan kuntoutukseensa. Lähinnä esille tuli korostus jokaisen kuntoutujan huomioimisesta yksilönä 

sekä miten paljon kukin tarvitsee rohkaisua ja tukemista sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 

toimintakyvyn paratamiseen. Asiaa kuvailtiin siten, että mikäli itsellä oli kuntoutuksessa ollut 

kevyempi ote ja eteneminen tapahtui ”porkkanalla”, jollekkin toiselle voisi paremmin soveltua ”pieni 

sysääminen ja patistelu” eteenpäin. Yksilöllisyyden sekä ajan merkitystä korostettiin ja tuotiin esille, 

että mikäli itse toimisi kuntoutustyöntekijänä, pyrkisi mukauttamaan kuntoutusta kuntoutujien 

tarpeiden vaatimalla tavalla ja siten myös mahdollistuisi yksilön keskittyminen kuntoutumiseen. 

Kaikille tulisi olla samat perussäännöt, mutta samalla tunnustellen miten kuntoutuja reagoi ja 

säikähtääkö hän tiettyjä asioita. Kuntoutuksen mielekkyyteen ja kuntoutumiseen liittyen 

tärkeimmäksi kuvailtiin itseluottamusta, sen vahvistumista ja sen säilymistä. 

”Enemmänkin just se, että pyssyy se luotto siinä henkilöillä itteensä. Silloin, kun se ei 

ennää luota itteensä, silloin se lähtee pakkoon.” 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuskysymykseni lähtökohta oli selvittää millaisia kokemuksia Kelan ammatilliseen kuntoutuk-

seen, MT-työhönvalmennukseen osallistuvilla kuntoutujilla oli sosiaalisesta kuntoutumisestaan. 

Vastaajina toimivat kolme Kelan ammatillisen kuntoutuksen MT-työhönvalmennuksessa ollutta 

kuntoutujaa. Haastattelujen pohjalta tutkimukseni tiedonantajat eli kuntoutujat kertoivat omat koke-

muksensa sosiaalisesta kuntoutumisesta avoimesti. Samalla, kun he kertoivat kokemuksistaan, he 

loivat saadun tutkimusaineiston pohjalta johtopäätöksiini perustuvaa lisääntynyttä ja osaltaan 

muuttunutta tietoa sosiaalisesta kuntoutumisesta ja sosiaalisen toimintakyvyn muutoksista. Johto-

päätöksissä esittelen saatuja tuloksia sosiaalista kuntoutumista vahvistavina rakennusaineina, 

jotka tulee huomioida ammatillisen kuntoutuksen aikana.   

 

Sosiaalista kuntoutusta on tutkittu monin tavoin, mutta sosiaalista kuntoutumista jokseenkin vähän. 

Mielenkiintoiseksi sosiaalisen kuntoutumisen tarkastelun ja tutkimisen opinnäytetyöhöni tekivät ne 

moninaiset muutokset, jotka olivat meneillään sosiaalialalla ja ammatillisessa kuntoutuksessa. So-

siaalisen kuntoutumisen ymmärtäminen yhdeksi tärkeimmäksi osatekijäksi ammatillisen kuntoutuk-

sen aikana vahvisti näkemystäni siitä, että sosiaalinen kuntoutuminen voisi olla kattokäsitteenä 

myös ammatillisessa kuntoutuksessa. Sosiaalista kuntoutumista vahvistavat rakennusaineet nou-

sivat esille tutkimusaineistosta, joiden merkittävyys kuntoutuksen aikana oli kuntoutujille ilmeinen. 

Merkittävyys myös palveluntuottajalle saaduissa tuloksissa on, että kaikkia sosiaalista kuntoutu-

mista vahvistavia rakennusaineita kuvailtiin positiivisesti ja siten myös johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että kuntoutumiseen oltiin tyytyväisiä ja se oli edennyt kuntoutujan omien voimavarojen ja 

tavoitteiden mukaisesti. 

 

Opinnäytetyöni tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset ovat, että ammatillinen ja sosiaalinen kun-

toutuminen etenevät rinnakkain. Sosiaaliseen kuntoutumiseen tarvitaan myös huomattavan paljon 

aikaa ja yksilöllistä asiakaslähtöistä kuntoutumista tukevaa työotetta. Vanhalan, Niemen ja Ylisen 

(2016) mielestä asiakaslähtöisen kuntoutumista tukevan työote kuvaa organisaation ja työntekijöi-

den asennetta ja toimintatapaa. Eri käsittein asiakaslähtöisyyttä lähestyttäessä on puhuttu toimi-

juudesta, voimaantumisesta, valtaistumisesta ja subjektiudesta. Olennaisena pidetään, että asia-

kas osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon ja hänen toimintansa vaikuttaa palveluproses-

sin kulkuun. Asiakkaan osallisuuden katsotaan kuvaavan asiakkaan kokemusta ja aitoa osallistu-
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mista. Kuntoutumista tukeva työote kokonaisvaltaisena ja asiakkaan toimijuutta vahvistavana lä-

hestymistapana on tärkeä esimerkiksi työkykyarvioon ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvässä 

kuntoutustutkimuksessa. (Vanhala & Niemi & Ylinen 2016, 264.)  

 

Vuorovaikutuksellisessa tukemisessa asiakaslähtöisyys on olennaisen tärkeää. Vuorovaikutuksel-

linen tukeminen lähtee aina asiakkaan tarpeista, yksilöllisyys huomioiden. Sosiaali- ja terveysalalla 

asiakaslähtöisyyden toteutuminen on osa kilpailukykyä ja siten myös olisi myös hyvä muistaa, että 

toiminta sosiaali- ja terveysalalla on aina palvelutoimintaa. Toiminnan tavoitteena on palvella asi-

akkaita vastaten heidän tarpeisiinsa siten, että heidän voimavaransa kasvavat. Vuorovaikutuksel-

lisen tukemisen tavoitteena on kokemus voimaantumisesta, joka on sisäistä voimantunnetta syn-

tyen ihmisten omien oivallusten ja kokemusten kautta. (Vilén & Leppämäki & Ekström 2008, 22–

23.) 

 

Tutkimusaineistosta tuli esille kuntoutujien kokemukset ammatillisessa kuntoutuksessa huomioon 

otettavista tärkeistä kokonaisuuksista. Kuntoutujat kertoivat kokemuksista muutoksina, joita heille 

oli tapahtunut kuntoutuksen aikana tavallisessa arjessa. Lisäksi aineistosta muodostui selkeitä kun-

toutujien sosiaaliseen kuntoutumiseen vaikuttaneita kokonaisuuksia, jotka olivat vertaistuki, tuki- ja 

terapiatahot, kuntoutusympäristö, lähipiiri, ulkopuoliset harjoittelujaksot, terveydentila ja fyysinen 

kunto sekä kuntoutuksen kesto ja rytmitys. Kuntoutumisessa sosiaalisen toimintakyvyn vahvistu-

minen kahden ulottuvuuden kautta, joissa ihminen on vuorovaikutussuhteissaan ja aktiivisena toi-

mijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa toteutuu ammatillisessa kuntoutuksessa tutki-

muksessa saatujen tulosten perusteella.  

 

Härkäpään, Harkon ja Lehikoisen (2013) tekemän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että osalle työhön-

valmennus toi mukanaan muita kuin suoranaisesti työhön liittyviä vaikutuksia. Kelan asiakkaiden 

haastatteluihin liittyen, tuotiin enemmän esille erilaisia psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toiminta-

kyvyn paranemiseen liittyviä tekijöitä kuin TE-hallinnon asiakkaiden haastatteluissa. Työhönval-

mennuksen koettiin tasapainottaneen vuorokausirytmiä, vilkastuttaneen sosiaalista elämää tai tuot-

taneen muuten parempaa hyvinvointia ja elämänhallintaa. (Härkäpää ym. 2013, 9, 11, 100–101.) 

Tutkimustuloksissani nousi esille samansuuntaisia kokonaisuuksia liittyen vertaistuen merkityk-

seen, terveydentilaan ja fyysiseen kuntoon sekä sosiaalisuuteen ja sosiaalisten taitojen vahvistu-

miseen. Myös parempi elämänhallinta tuli esille tutkimustuloksissa, jota kuvailtiin omien asioiden 

vastuullisella hoitamisella. 
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Tutkimustuloksissa sosiaalisen kuntoutumisen rakennusaineina arkeen liittyen kuntoutujat kertoi-

vat olevan paremman sopeutumisen uusiin asioihin, uskon omiin työelämätaitoihin, avun ja tuen 

pyytämisen sekä luottamuksen niiden saamiseen. Asennoitumisen omien asioiden hoitamiseen ja 

vastuunottamiseen kuvailtiin positiivisena ja myös ilo, jota harvemmin ehkä kuvaillaan uusien asi-

oiden kokemuksista, tuli tuloksissa esille. Tämä arkeen liittyvä rakennusaine vahvistui entisestään 

tarkasteltaessa Laitilan ja Pietilän (2012) näkemystä, jossa heidän mielestään kuntoutumisen ylei-

sinä ominaispiirteinä voidaan pitää: toivoa, optimismia ja voimavaralähtöisyyttä, osallisuutta, itse-

määräämistä ja vastuuta omasta elämästä, omahoitoa, mielekästä elämää ja toimintaa, ihmissuh-

teita ja niistä saatua tukea ja minäkuvan uudelleen rakentamista (Laitila & Pietilä 2012, 12). 

 

Tutkimustuloksissa nousi yhdeksi tärkeäksi kokonaisuudeksi itsevarmuus, jonka kaikki kuntoutujat 

toivat esille kokemuksissaan. Itsevarmuuden tärkeyttä kuvailtiin myös useassa sosiaalista kuntou-

tumista vahvistavassa rakennusaineessa. Itsevarmuus kasvoi kuntoutuksen edetessä vähitellen ja 

sen merkityksellisyys sosiaalisen kuntoutumisen yhteydessä koettiin vahvasti.  Myös uusien ja eri-

laisten työtehtävien ja niissä onnistumisen kerrottiin antaneen paljon itsevarmuutta. Samalla, kun 

itsevarmuus asioiden hoitamiseen oli kasvanut, oli myös asioiden hoitaminen helpottunut. Kuntou-

tusjakson aikana kuvailtiin myös tietynlaisen itsenäistymisen tulleen ja siten myös oma-aloitteisuus 

alkoi löytyä. Johtopäätöksissä voidaan todeta, että lisääntynyt kyvykkyys omien asioiden hoitami-

seen ja omista tarpeista huolehtiminen toivat itsevarmuutta. Kuntoutujan motivointi ja tukeminen 

uusien asioiden opetteluun kuntoutumisen aikana on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Sosiaalisen kanssakäymisen lisääntymiseen liittyen kuntoutuksen aikana tutkimustuloksissa tuli 

esille sosiaalisuuteen ja sosiaalisten taitojen vahvistumiseen vaikuttaneita asioita. Näitä asioita tuli 

esille tutkimustuloksissa läpileikkauksena lähes kaikissa sosiaalisen kuntoutumisen rakennusai-

neissa. Läheisiltä saadun palautteen kerrottiin vaikuttaneen hyvällä tavalla itsetuntoon ja rohkais-

tumista oli tapahtunut siten, että se huomattiin kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumi-

sena. Tätä asiaa mietittäessä olisi hyvä tietyin väliajoin tehdä myös kuntoutuksen aikana kysymyk-

siä, että onko kuntoutuja saanut palautetta omasta kuntoutumisestaan lähipiiriltä. Tuen lisäksi 

saatu palaute lähipiiriltä koettiin merkitykselliseksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntou-

tumisessa tarvitaan myös muualta tulevaa objektiivista ”peiliä”, jonka palautteen kuntoutuja voisi 

kertoa kuntoutumisensa edetessä.  

 

Ihmisen toimintakykyä tarkastellessa, sen katsotaan riippuvan myös ympäristön myönteisistä ja 

kielteisistä vaikutuksista.  Lisäksi muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla sekä asuin- ja 
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elinympäristöön liittyvillä tekijöillä voidaan tukea ihmisen toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. 

(THL 2018. Viitattu 15.9.2018.) Kuntoutusympäristön vaikutus sekä kokemukset ulkopuolisista har-

joittelujaksoista nousivat tutkimustuloksissa yllättävän merkitykselliseksi ja niitä kuntoutujat kuvai-

livat moninaisesti. Kuntoutujat kuvailivat, miten ilmapiiri ja avoimuus olivat vaikuttaneet heidän so-

siaaliseen kuntoutumiseensa. Työpajalla työympäristön ja työyhteisön kuvailtiin muuttaneen sosi-

aalista puolta. Myös avun saamisen merkitystä ja puhumisen helppoutta kuvailtiin tärkeäksi, koska 

ilmapiiri oli työpaineista ja ennakkoluuloista riippumaton. Luottamus avun saamiseen kuvattiin si-

ten, että aina sai neuvoja ja apua epäselvissä tilanteissa. Kuntoutujien toimintakykyyn on vaikutta-

nut myönteisesti ympäristö sekä muiden ihmisten tuki ja kuntoutuksen palvelu, jotka tulevat ilmi 

tutkimustuloksissa.  Ulkopuolisiin harjoittelujaksoihin liittyen tutkimustulokset antoivat vahvistusta 

asioista, jotka mahdollistivat hyvän ja onnistuneen kokemuksen juuri siitä, mikä on ammatillisen 

kuntoutuksen tarkoitus ja tavoite. MT-työhönvalmennuksen ensisijaisena tavoitteena oli voimava-

rojen ja arjenhallinnallisten taitojen vahvistaminen sekä ammatillisen suunnan selkeytyminen. Työl-

listymisen ja työelämässä pysymisen lisäksi tavoitteena on, että työelämävalmiudet paranisivat, 

erilaisia työtehtäviä voisi kokeilla pitkäkestoisesti ja opintojen jatkaminen, loppuun saattaminen 

sekä sopivan koulutusalan löytyminen olisivat mahdollisia.   

 

Kaikki kuntoutujat kertoivat sosiaaliseen kuntoutumiseensa liittyen tärkeäksi asiaksi terveydentilan 

ja fyysisen kunnon kohentumisen. Oman kunnon katsottiin kohentuneen ja liikkuminen oli lisäänty-

nyt sekä myös muut terapiamuodot olivat antaneet voimia jaksamiseen. Vireystilan ja nukkumisen 

vaikutuksista kuntoutujat kertoivat niiden kohentuneen huomattavasti. Selkeä rytmitys päiviin ja 

viikkoon antoi ryhtiä ja päivittäiset toiminnot väsyttivät normaalisti ja nukkuminen oli siten parem-

paa. Viikon rasituksesta palautuminen ja palautumiskyvyn paraneminen viikonloppuisin antoi voi-

mia jaksaa taas muilla elämisen osa-alueilla. Tutkimustuloksissa tuli esille, että paremmasta ryt-

mistä myös nautittiin erilailla ja lepäämisen koettiin parantuneen sekä antaneen virkeyttä päiviin. 

Tarkasteltaessa tutkimustuloksia ICF:n mallin mukaisesti terveyden ja eri toimintakyvyn osa-alu-

eilla, johtopäätöksissä voidaan todeta, että hyvän kehän syntyminen näyttäytyy selkeästi toiminta-

kykyä vahvistavana asiana. Järvikosken ja Härkäpään (2011) mukaan ICF -mallissa ihmisen toi-

mintakykyä ja toimintarajoitteita tarkastellaan tuloksena, joka syntyy ihmisen terveydentilan ja ym-

päristö- ja yksilötekijöiden vuorovaikutuksessa. Toimintakyvyn tasoja ovat kehon toiminnot ja ra-

kenteet, suoritukset ja osallistuminen. Kuntoutukseen liittyen perustavoitteiden kannalta suoritukset 

ja osallistuminen ovat tarkastelun kohteina merkityksellisiä. ICF -mallin suorituksien ja osallistumi-

sen osa-alueista oleelliseksi työhön kuntoutuksessa nousevat elämänalueet, joissa tarkastellaan 

työssä ja koulutuksessa selviytymistä.  (Järvikoski & Härkäpää 2011, 96–97.) Toimintakyvyn tulosta 
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tarkasteltaessa, tutkimuksen aineistosta kävi selkeästi ilmi toimintakyvyn moniulotteisuus ja vuoro-

vaikutuksellisuus: kuntoutujien vireystilan koheneminen sai aikaan halun sosiaaliseen kanssa-

käymiseen ja siten ulos lähteminen myös vaikutti fyysiseen toimintakykyyn. Selkeitä muutoksia ter-

veydentilaan liittyen kuvailtiin siten, että opittuaan hoitamaan asioita ilman niiden kasaantumista, 

stressin ja ahdistuksen vähentymisen myötä myös migreenin ja pahoinvoinnin oireet olivat lieven-

tyneet. Yllättävän voimakkaatkin oireilut olivat lieventyneet, sairastumiset vähentyneet ja aamuisin 

heräämisen jälkeinen olotila oli helpompi. 

 

Yhtenä sosiaalista kuntoutumista vahvistavana rakennusaineena oli kuntoutuksen kesto ja rytmi-

tys. Tähän liittyen tutkimusaineistosta tuli esille hyväksi koettu asteittain eteneminen kuntoutuspäi-

vien lisäämisen myötä. Tyytyväisyyttä asteittain etenemiseen kuvailtiin siten, että oli halu sitten 

tehdä enemmän ja pitempikestoinen kuntoutusaika antoi mahdollisuuden edetä rauhallisesti ja yk-

silöllisesti. Itsevarmuuden kehittymistä tuotiin esille myös tässä yhteydessä ja sen katsottiin tulleen 

pidemmän jakson aikana vähitellen sekä oma-aloitteisuuden löydyttyä myös harjoittelupaikkojen 

kysyminen oli helpompaa. Kuntoutujat kuvailivat myös, miten pidempi aika mahdollisti arkirytmin 

saavuttamisen ja omien asioiden hoitamisen. Mielenterveystaustan esille tuleminen aineistossa 

kuvastaa tarvetta kuntoutujan kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, jotta kuntoutuksen hyvällä suun-

nittelulla ja harkitulla toteuttamisella voitaisiin ehkäistä muutoksia huonompaan suuntaan. Koskisuu 

(2014) tuo esille erään kuntoutumisen ja edistymisen paradoksin, joka liittyy kuntoutusjärjestel-

mään, jossa eristymisen riski lisääntyy kuntoutumisen myötä. Mitä paremmin kuntoutuja pärjää ja 

voi, sitä vähemmän hän saa tukea. Kuntoutujien omien näkemyksien perusteella haavoittuvuus 

lisääntyy kuntoutumisen myötä ja se tulisikin huomioida tuen tarpeen lisäämisenä, myös hyvinä, 

tasaisina aikoina, koska eteneminen on aina käännekohta, jossa voi tapahtua muutoksia niin pa-

rempaan kuin huonompaa suuntaan. (Koskisuu 2004, 85–86.) Johtopäätöksenä tutkimukseni ai-

neiston tuloksista voidaan todeta, että Koskisuun esittämää paradoksia ei tullut esille. Tutkimuk-

seeni liittyen kuntoutujat eivät olleet kokeneet ammatillisen kuntoutuksen aikana tuen vähyyttä 

vaan rauhassa omaan tahtiin etenemisellä stressin kuvailtiin vähentyneen ja muutoksia huonom-

paan suuntaan ei koettu. Hyvän toimintakyvyn ylläpitämisessä tulisikin huomioida tuen lisääminen, 

jotta muutos pysyisi tasaisena ja siirtymiset työelämään voisi tehdä totutellen sekä rauhassa.  

 

Kuntoutuksen keston ja rytmityksen katsottiin myös vaikuttaneen kuntoutuksen jälkeisiin jatkopol-

kuihin ja tuloksissa tuli esille, että pidemmän jakson avulla oli saatu enemmän voimavaroja omaa 

tilanteeseen ja esimerkiksi opiskelemaan lähteminen oli helpompaa sekä jatkumot muissa toimin-

noissa olivat kuntoutujan kannalta tyydyttäviä ja hyvässä tasapainossa. 
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Tutkimuksen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset antavat vahvistuksen, että jo päättyneessä 

Kelan MT-työhönvalmennuksen palvelussa kuntoutujien kokemukset sosiaalisesta kuntoutumises-

taan sisältävät rakennusaineet ovat merkityksellisiä ja ne voidaan jo kuntoutuksen suunnittelussa 

ja prosessissa ottaa paremmin huomioon. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuntoutujien sosiaalisen 

kuntoutumisen kautta saada tietoa, jolla voidaan vaikuttaa kuntoutuspalvelun laatuun sekä saada 

Kelan Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen, TEAK:n vaateisiin soveltuvaa tietoa so-

siaalisen kuntoutumisen muutoksista ja ajallisuudesta. Uudessa Kelan työllistymistä edistävässä 

ammatillisessa kuntoutuksessa, jonka standardi tuli voimaan 1.1.12017 on kuntoutuksen kaikissa 

kolmessa palvelulinjassa, työkokeilussa, työhönvalmennuksessa sekä työkokeilussa ja työhönval-

mennuksessa samanlainen kuntoutuksen etenemisen prosessi: 1. Kuntoutuksen suunnittelu, 2. 

Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus, 3. Työn etsintä, 4. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen 

vähentäminen, 5. Kuntoutuksen päättäminen, 6. Seuranta. (Kela 2017, 2, 4-5.) Tutkimustulokset 

osoittivat, että sosiaaliseen kuntoutumiseen vaikuttavat rakennusaineet ovat hyvin myös uuteen 

prosessiin sisällytettävissä ja huomioitavissa kaikissa sen vaiheissa. Aika vahvasti voidaan myös 

todeta, että ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutuminen kulkevat ”käsi kädessä”.  

 

Tutkimuksen aineistosta saadussa tuloksissa kävi ilmi kuntoutujien tyytyväisyys omaan kuntoutuk-

seen ja kuntoutumiseen. Myös palveluntuottajan VAT -järjestelmään kuuluvan WHO:n ICF-luoki-

tukseen perustuvaan toimintakyvyn arviointiin oltiin tyytyväisiä. Kuntoutuksen aikaisen arviointien 

katsottiin antaneen näkemyksen omaan kehittymiseen ja ne koettiin tärkeiksi sekä oman toiminta-

kyvyn muutoksen tarkastelu oli koettu positiivisena. Kysyttäessä ammatilliseen kuntoutukseen liit-

tyvää palautetta, huomioon otettavia ja mahdollisesti kehittämistä kaipaavia asioita, tuli esille ko-

rostus jokaisen kuntoutujan huomioimisesta yksilönä sekä miten paljon kukin tarvitsee rohkaisua 

ja tukemista sosiaaliseen kanssakäymiseen ja toimintakyvyn parantamiseen. Asiaa kuvailtiin 

omaan kokemukseen liittyen siten, että kuntoutumisessa itsellä oli ollut kevyempi ote ja eteneminen 

tapahtunut ”porkkanalla”, jonkun toisen kohdalla saattaisi paremmin soveltua ”pieni sysääminen ja 

patistelu” eteenpäin. Lisäksi korostettiin yksilöllisyyden sekä ajan merkitystä. Myös objektiivista nä-

kemystä kuvastaa se, että mielipiteissä korostettiin ja tuotiin esille, että mikäli itse toimisi kuntou-

tustyöntekijänä, pyrkisi mukauttamaan kuntoutusta kuntoutujien tarpeiden vaatimalla tavalla ja si-

ten myös mahdollistuisi yksilön keskittyminen kuntoutumiseen. Samoilla perussäännöillä tulisi kaik-

kien kanssa edetä, mutta samalla tunnustellen miten kuntoutuja reagoi ja säikähtääkö hän tiettyjä 

asioita. Tutkimustuloksissa kuntoutuksen mielekkyyteen ja kuntoutumiseen liittyen tärkeimmiksi 
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asioiksi kuvailtiin itseluottamusta, sen vahvistumista ja sen säilymistä. Tätä tärkeää itseensä luot-

tamista kuvaili yksi kuntoutuja haastattelussa erittäin hyvin tiivistäen asian muutamaan lauseeseen:  

 

”Enemmänkin just se, että pyssyy se luotto siinä henkilöillä itteensä. Silloin, kun se ei en-

nää luota itteensä, silloin se lähtee pakkoon.” 

 

 

 



  

56 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyöni aiheen valinta oli alun alkaen selvittää kuntoutujien kokemuksia omasta kuntoutu-

misestaan. Sosiaalinen kuntoutuminen nousi esille sosiaalihuoltolain muutoksen myötä, vaikka it-

sessään työni ja tehtäväni sijoittuivat ammatillisen kuntoutuksen palveluihin. Työn alustavaa suun-

nitelmaa tein työnantajani kanssa jo vuoden 2015 keväällä. Työni perusaihe, kuntoutujien koke-

mukset ovat olleet koko ajan sama, mutta eri vaiheiden kautta ja työn ohjaavien opettajien vaihtu-

misen myötä myös rajaus on vaihtunut.  Vuoden 2016 alussa olin jo kirjoittamassa tietoperustaa 

eri rajauksella, kun se taas muuttui. Alkuperäiseen suunnitelmaani, sosiaaliseen kuntoutumisen 

kokemuksiin liittyen tutkimukseni tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet sitten viimein sovittiin vuoden 2016 

lopulla.  

 

Tietoperustan kirjoittaminen on vaihdellut eri rajauksien myötä ja siinä olen kokenut haasteelli-

suutta. Kuitenkin olen tietoperustassa halunnut tuoda näkyväksi sosiaalisen kuntoutuksen esille 

nousemista sosiaalihuoltolain myötä ja siihen liittyvää runsasta keskustelua sen tarkoituksesta. 

Omaksi kuntoutusmuodokseen noustessaan sosiaalinen kuntoutus antoi sen lähtökohdan kuntou-

tumisen tarkastelulle sosiaalisen kutoutumisen myötä, jota halusin tutkia omassa opinnäytetyös-

säni. Pohdin paljon, että tuottaako sosiaalinen kuntoutus sosiaalista kuntoutumista ja miten myös 

muunlaisessa kuntoutuksessa sosiaalinen kuntoutuminen tulee esille. Ammatillisessa kuntoutuk-

sessa ihmisen kokonaisvaltainen tukeminen eri toimintakyvyn osa-alueiden vahvistumisessa on 

perusedellytys kuntoutuksen toteuttamiselle. Yhtenä omana näkemyksenä työni tekemisessä oli 

ajatus tarkastella sosiaalista kuntoutusta ja siten myös sosiaalista kuntoutumista kattokäsitteenä. 

 

Opinnäytetyön etenemisessä oli tauko ja tutkimuksen toteuttamiseen pääsin kevään 2018 aikana. 

Pitkälle aikavälille jaksottunut opinnäytetyön tekeminen oli haasteellista. Kuitenkin arvioisin, että 

työni onnistumiseen ja luotettavuuteen sillä ei olisi vaikutusta.   

 

Tutkimuksessani rajaukseksi tuli sosiaalinen kuntoutuminen ja tutkimuksen tein avoimen haastat-

telun menetelmällä kolmen Kelan ammatillisen kuntoutukseen, MT-työhönvalmennukseen osallis-

tuneen kuntoutujan tiedonannolla. Tavoitteena oli saada mielenterveyskuntoutujien oma subjektii-

vinen ääni kuuluville ja esille tarkasteltaessa niitä sosiaalisen toimintakyvyn muutokseen liittyviä 

kokemuksia, joita heillä on Kelan ammatilliseen kuntoutusjaksoon osallistumisen aikana tullut 

esille. Tutkimuksen eettisyyteen liittyen pohdin kohderyhmän valintaa siten, että onko tarpeellista 
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tutkia juuri MT- työhönvalmennukseen osallistuneiden kuntoutujien kokemuksia, sillä tutkimusai-

heen valinnanhan katsotaan olevan jo itsessään eettinen valinta. Työni aikana ja sen edetessä 

nousi vahvasti esille muutos, jossa oli tärkeämpää puhua kuntoutumisesta ja myös Kelan amma-

tillisen kuntoutuksen palvelun kohderyhmästä jätettiin pois sana, joka viittasi aikaisempaan kohde-

ryhmään. Kuitenkin oppinäytetyötäni aloittaessa tämä kuntoutusmuoto antoi tutkimukseeni liittyen 

pidempikestoisen ajanjakson kuntoutumisen tarkastelulle.   

 

Laadulliseen tutkimukseen liittyen tutkimuksen tekeminen ja sen mukana eläminen on ollut antoi-

saa joskin myös haasteellista. Tietyn väliajoin kirjoittamiseen ja asioiden pohtimiseen on ihanteel-

lisesti löytynyt uutta innostusta sekä potkua ja opinnäytetyön työstäminen on vienyt mukaansa. 

Opinnäytetyöni prosessi on ollut pitkäkestoinen. Mielenkiintoisen siitä on tehnyt ne kaikki muutok-

set, jotka ovat työni tekemisen aikana tulleet voimaan, kuten esimerkiksi Kelan Työllistämistä edis-

tävä ammatillinen kuntoutuksen (TEAK) palvelu. Sekä sosiaalialaan että kuntoutukseen liittyvät 

muutokset ja kehittyminen ovat kulkeneet limittäin ja osin päällekkäin.  

 

Asioiden moninaisuus ja kokonaisuuden hahmottaminen tutkimusluonteisen työn tekemiseen on 

antanut paljon uutta tietoa ja myös uudenlaista katsantoa ja ymmärrystä tarkastella erilaisia tutki-

muksia uusin silmin. Tutkimuksen kautta mielenkiintoisten ilmiöitten äärellä oleminen on antanut 

avoimuutta uusien asioiden kohtaamiselle. Vaikka tietoa ja tuloksia on ollut aikaisemmin, on uusien 

asioiden löytäminen ja löytyminen ollut kuitenkin omana kokemuksena opettavaista ja mielenkiin-

toista. Tutkimukseni analysoinnin kiinnostavuus ja saadut tulokset yllättivät. Kuntoutujien kokemuk-

set sosiaalisesta kuntoutumisestaan kietoutuivat toisaalta niihin perusasioihin, mitä tiedetään am-

matilliseen kuntoutukseen liittyvän ja toisaalta prosessin etenemisessä tulevan. Yllättävää oli se 

painoarvo ja positiivisuus, joilla niitä tuotiin esille.  

 

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa Kelan Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen 

standardissa on kuntoutukselle määritelty selkeästi tarkemmin eri kuntoutusprosessin vaiheet. 

Kuntoutus on myös nopeammin etenevää kuin aikaisemmin.  Nämä eroavaisuudet ovat jo ehtineet 

tulla esille opinnäytetyöni tekemisen aikana vuoden 2017 alusta lähtien. Aikaisemman standardin 

myötä kuntoutujalla oli enemmän aikaa rauhassa aloittaa kuntoutus ja totutella kuntoutusprosessiin 

palveluntuottajan tiloissa ennen kuin siirtyy ulkopuoliseen työkokeilu- tai työharjoittelupaikkaan yri-

tykseen. Edelleen kuntoutujien sosiaalista toimintakykyä rajoittavia tekijöitä ovat merkittävissä 

määrin arjenhallintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä. Nykymuodossaan Kelan kuntou-
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tus edellyttää kuntoutujalta nopeatempoisempaa valmiutta suunnitella ja toteuttaa omaa prosessi-

aan aktiivisesti. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen vie usein aikaa, sillä kuntoutujalla saattaa 

olla pitkä aika, jonka hän on ollut pois erilaisista yhteisöistä, toiminnasta ja työstä. Yksistään vuo-

rokausirytmin tasaannuttaminen työhön ja koulutukseen tähtäävänä voi olla haastavaa ja aikaa 

vievää. Tutkimus osoitti tämän ajan tarpeellisuuden ja siten tulosten perusteella kuntoutuksen 

suunnittelussa ja sen aikana olisi entistä enemmän kiinnitettävä huomiota sosiaalista kuntoutu-

mista tukeviin rakennusaineisiin, mikäli kuntoutuksen toteutusaika on lyhempi. Katsoisin, että tut-

kimuksen tulosta palveluntuottaja voi hyödyntää kokonaisuutena Kelan Työllistymistä edistävän 

ammatillisen kuntoutuksen palvelussa. Kuntoutujien luoma tulos kokemuksista kuvaa heidän omaa 

käsitystään ilmiöstä, sosiaalisesta kuntoutumisesta.  

 

Itsevarmuus tuli aineistossa esille useasti kaikkien kuntoutujien kokemuksissa. Itsevarmuutta ku-

vailtiin eri asiayhteyksissä, mutta yhteistä oli, että se tuotiin esille positiivisessa merkityksessä. It-

sevarmuuden katsottiin kasvaneen pikkuhiljaa kuntoutuksen edetessä ja sen merkitys arjessa ko-

ettiin vahvasti. Pohdin myös sitä, että mikäli olisin jatkanut aineiston sisällönanalyysia luokittelun 

jälkeen vielä kvantifioimalla aineiston, olisi itsevarmuus ollut yksi asia, joka esiintyi määrällisesti 

usein kuntoutujien kuvauksissa. 

 

Avoin haastattelu menetelmänä oli hyvä ratkaisu ja koin, että siinä sai paljon tietoa kuntoutujien 

ollessa aktiivisia keskustelussa. Vuorovaikutustilanteena haastattelut olivat avoimia ja rehellisiä. 

Haastatteluissa korostui yksilöllisyyden huomioiminen kuntoutuksessa. Kuntoutujien haastatte-lui-

hin liittyen olisi ollut hyvä vielä kysyä, millaisena he kokivat haastatteluun osallistumisen, tämä asia 

jäi harmittavasti pois haastattelutilanteen lopussa.   

 

Omaan oppimiseeni liittyvät tavoitteet ammatilliseen kasvuun, ajankohtaisiin ilmiöihin syventymi-

seen sekä tiedon hankintaan katson saavuttaneeni tämän tutkimusluonteisen työn tekemisen 

myötä. Myös asiakastyöni osaaminen on mielestäni vahvistunut sekä olen osaltani saanut työni 

tekemisellä olla mukana palvelujen kehittämisessä siten, että tutkimuksellinen osaamiseni on li-

sääntynyt. Tutkimuksen tekemisen kaikissa vaiheissa olen myös pyrkinyt huomioimaan sosiaa-

lialan arvot ja ammattieettiset periaatteet.  

 

Tutkimuksessani tuli myös esille ilo ja tyytyväisyys, miten kuntoutujat kokivat omat sosiaalisen kun-

toutumisen muutokset. Itse olen myös aidosti kokenut tyytyväisyyttä omasta oppimisenprosessis-

tani. 
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SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÖÖN OPINNOISSA LIITE 1 

 

Suostumus tietojen käyttöön opinnoissa 

 

Nimi:       

Hlötunnus:       

 

Annan täten suostumukseni, että Kumppaniksi ry:llä valmennuksen aikana muodostuneita, val-

mennusta koskevia tietojani, saa _____________________________käyttää opinnäytetyön 

_______________________________tekemiseen. Tiedot tulee käyttää ilman, että niiden perus-

teella henkilö voidaan tunnistaa. 

 

 

Kajaanissa  /   

 

        

    allekirjoitus 
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ESIMERKKI ANALYYSISTÄ LIITE 2 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

luokka 

Uusista asioista iloitseminen 
Positiivinen asennoituminen omien asioi-
den hoitamiseen 
Usko omiin työelämätaitoihin 
 

Sosiaaliset taidot parantuneet 
Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntynyt 
 
Jännittäminen vähentynyt  
Ahdistuksien lieventyminen 
Stressi vähentynyt sosiaalisiin tilanteisiin 
liittyen 
 
Omien asioiden hoitaminen lisääntynyt ja 
se on tuonut itsevarmuutta 
Raha-asioista huolehtiminen 
Kela-asioista huolehtiminen 

Sai uusia työkavereita 
Työyhteisöstä löytyi ystäviä  
 
Toisten kuntoutujien kokemusten kuunte-
leminen 
Tulee vertaisajattelua 
Tieto siitä, että muillakin voi olla samalla 
lailla 
 
Ei koe olevansa syrjäytynyt ja friikki tai 
normaalista poikkeava 
Keskustelua myös ihan tavallisista asi-
oista 
 
Terapeutin luona käynnit ja keskustelut 
ovat suuresti auttaneet 
On aina pystynyt tukihenkilöiltä tarvitta-
essa kysymään neuvoja 
 
Työympäristö ja työyhteisö pajalla muutti-
vat sosiaalista puolta 
Ei ollut sellaista ennakkojännitystä 
Pystyi puhumaa myös muutakin  
Ei ollut työympäristön paineenalaisuutta 
Pystyi keskittymään ja kuuntelemaan 
omaa itseään 
Oli mukavaa tulla, kun näkee ihmisiä ja 
oli vuorovaikutusta 
  
Pystyi aina puhumaan ja sai neuvoja 
Jos oli jotain epäselvyyttä, sai aina neu-
voja ja apua kaikissa asioissa 
 
 
 
 
 

Kuntoutuksen sisällön merki-
tys ja oivallus oman kuntoutu-
misen muutoksesta 

 

Sosiaalisuus ja sosiaaliset tai-
dot 

Jännittäminen ja stressi  
 

 

Itsevarmuus ja omien asioi-
den hoitaminen 

 

Työ- ja ystävyyssuhteet 
 
 
Toisten kuntoutujien merkitys 
 
 
 
 
 
Tunne normaalista 

 
 
 
Avun- ja tuen saaminen 
 

 

 
Avoimuus ja ilmapiiri 
 
 

 

 

 

Avun saaminen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Muutokset ar-
jessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaistuki 

 

 

 

 

 

Tuki- ja tera-
piatahot 
 

 

 

 

 

 

 

Kuntoutusym-
päristö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen 

kuntoutuminen 

 

* 

 

Mielenterveys-

kuntoutujan 

sosiaalista 

kuntoutumista 

vahvistavat ra-

kennusaineet 

ammatillisen 

kuntoutuksen 

aikana 
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Saatu palaute, että on paljon sosiaali-
sempi ja jakso on vaikuttanut itsetuntoon 
Lähipiiri on huomannut muutokset  
 

Reipastuminen ja rohkaistuminen on akti-
voinut myös kodin ulkopuolella liikku-
maan ja katsomaan asioita erilailla  
 
Halu nähdä, lähteä ja tehdä jotakin oli pi-
ristävää 
Toimintakyky lisääntyi, kun jännitys 
omaan toimintaan väheni 
Pääsi tutustumaan työhön ja miten sitä 
tehdään  
Rohkaistuminen, kun huomasi työn teke-
misen olevan arkea ja normaalia 
 
Hyvä vastaanotto harjoittelupaikassa 
Hyvä ohjeistus työpaikalla  
Työtä tehdessä tuli tutustuttua toisiin 
työntekijöihin 
Oppi miten siellä toimitaan 
Hyvä työnohjaaja, joka neuvoi tarpeen 
vaatiessa 
 
Hienoa saada palautetta, että on osannut 
tehdä työnsä hyvin 
Myös asiakkaille on jäänyt hyvä mieli 
 
Normaalisti sai tehdä järkeviä työtehtäviä 
Suoriutuminen työtehtävistä rohkaisi sii-
hen, että uskaltaa tarjota itseänsä työ-
markkinoille  
Ei pelkää omia kykyjään niin paljon 
Pystyi hyvin puhumaan, että mitä osaa ja 
mitä ei  
Työtä tehdessä kanssakäyminen erilais-
ten ja tuntemattomien ihmisten kanssa 
kehittyi  
Alan ihmisten kanssa keskustelu opetti 
enemmän alasta kuin mitä kotona jostain 
lukemalla 
 
Jakson aikana terveydellinen puoli muut-
tunut 
Kunto on noussut tosi paljon  
Pystyy enemmän liikkumaan, kävele-
mään ja pyöräilemään 
 
Viikonloppuvapaa tuntuu ihan erilaiselta, 
kun on tehnyt viikon jotakin  
Kehon tottuminen selkeään rytmiin aut-
taa myös nukkumiseen 
 
Halu kuntoilla  
Halu tehdä jotain järkevää oman itsensä 
vuoksi sekä harjoittaa ja haastaa itseään 
Liikkumisella itsetunto kohenee kun saa 
tehdä itsensä vuoksi jotain kehittävää  
Liikkuminen tuki paljon itseluottamusta 

Itsetunto 
 
 
 
Rohkaistuminen 
 
 
 
Työpaikkaan siirtyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaanotto ja ohjaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
Palaute 
 
 
 
Työelämävalmiudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyysinen kunto 
 
 
 
 
 
Vireystilan ja nukkumisen vai-
kutus arkirytmiin 
 
 
 
Motivaatio itsensä haastami-
seen ja kehittämiseen 
 

 

Lähipiiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokemukset 
ulkopuolisista 
harjoittelujak-
soista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveydentila 
ja fyysinen 
kunto 
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Heräämiset helpompia 
Selkeästi vaikuttanut terveydentilaan  
Sairastelut vähentyneet  
Ei ole migreeniä niin paljon, kun ei stres-
saa  
Kuntoutuksen alussa muutamalla päi-
vällä aloittaminen oli hyvä ja tyydyttävä 
alku 
Muutaman päivän viikkorytmityksellä pal-
veluntarjoajan tiloissa aloittamalla ruokki 
myös halua tehdä enemmän 
 
Pidemmän jakson aikana huomasi osaa-
vansa tehdä asioita ihan hyvin 
Itsevarmuus tuli pidemmän jakson aikana 
vähitellen 
Viiden päivän työrytmityksen jälkeen tuli 
itsevarmuus ja oli oma-aloitteisempikin 
 
Pidempiaikainen mielenterveyteen liitty-
vän kuntoutujan tausta voi vaatia enem-
män aikaa 
Kuntoutuksen kestolla ratkaiseva merki-
tys, ettei nopeilla sykäyksillä saada 
enemmän vahinkoa aikaan 
Mielenterveyspuoleen liittyvän esteenkor-
jaaminen vaatii enemmän aikaa kuin fyy-
siseen puoleen liittyvän 
Alussa myös ihmiskontakteihin liittyvät 
ahdistukset vaativat aikaa totutella 

Tämä oli selkeämpi tapa ja pitempi jakso 
harjoittelussa oli hyväksi 
Jos olisi heti pitänyt lähteä harjoitteluun 
olisin ollut epävarmempi ja en olisi luotta-
nut, että tuleeko siitä mitään 
Parempi, että sai ensin kevyemmässä, 
tutussa, vähemmän jännittävässä ympä-
ristössä treenattua siihen harjoittelujak-
soon 
Vaati aikaa alussa, koska ei oikein ollut 
mitään rytmiä 
 
Pidemmän jakson avulla myös kouluun 
lähtö oli helpompi, kun oli oppinut hoita-
maan asioitaan 

 
Stressi ja vastustuskyky 
 
 
 
 
Kuntoutuspäivien määrä 
 
 
 
 
 
Itsevarmuus 
 
 

 

 
 
Mielenterveys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntoutuksen pituuden merki-
tys ulkopuoliseen harjoitte-
luun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntoutuksen jälkeiset jatko-
polut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntoutuksen 
kesto ja rytmi-
tys 
 

 

 

 


