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1 Johdanto 

Ikääntyessä sosiaalisuus muuttuu ja sen muuttumiseen vaikuttavat muun muassa talou-

delliset tekijät, sosiaaliset suhteet sekä luonnolliset vanhenemismuutokset. Muutokset 

voivat olla joillakin ihmisillä negatiivisia,  joiden käsittelyssä ikääntynyttä pyritään autta-

maan.  Ikääntyneillä on sosiaalisia ongelmatilanteita, joihin he kaipaavat tukea. Näihin 

ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan sosiaalisella kuntoutuksella. 

 

Sosiaalinen kuntoutus yleisesti tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltuja tukikeinoja, joilla py-

ritään parantamaan tukea tarvitsevan henkilön elämäntilannetta ja -laatua. Sosiaaliseen 

kuntoutukseen kuuluu olennaisena osana palvelutarpeen arviointi, jonka pohjalta yksi-

löllisiä tukikeinoja suunnitellaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) Se on usein 

tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jolla tähdätään esimerkiksi syrjäytymisvaarassa 

olevan ihmisen sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen siten, että hän pystyy toimi-

maan nyky-yhteiskunnassa ja pärjäämään arjen toiminnoissa. (Terveyskylä.fi n.d.) 

 

Kiinnostuimme henkilökunnan näkökulmasta sosiaaliseen kuntoutukseen pohties-

samme, näyttäytyykö ikääntyvien sosiaalinen kuntoutus yhtenäisenä käsitteenä kaikille 

työntekijöille. Tutkimuksemme yhteistyökumppanina oli asiakasohjausyksikkö, joka on 

moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan tiimi. Se toteuttaa sosiaalista kuntoutusta 

ikääntyneille asiakkaille.  Asiakasohjausyksikössä työskentelee eri ammattilaisia, jotka 

yhdessä omalla työpanoksellaan ja osaamisellaan pyrkivät yhdessä asiakkaan elämän-

laadun ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen.  

 

Tutkimusaineiston analysointivaiheessa rajasimme tutkimuksen tarkoitukseksi tuoda 

esille sosiaalisen kuntoutuksen olemuksen yhtenäistävää tietoa, jota henkilökunta kyke-

nee hyödyntämään omassa työssään. Tutkimustavoitteena oli selvittää ja tarkentaa, mitä 

asiakasohjausyksikön tuottama sosiaalinen kuntoutus on ja miten se näkyy ikääntyneen 

asiakkaan arjessa henkilökunnan näkökulmasta. 

 

Valitsimme tutkimukseemme laadullisen tutkimusmenetelmän, sillä koimme sekä itse 

hankitun, että kirjallisen aineiston rikastuttavan tutkimuksemme sisältöä. Laadullisessa 

tutkimuksessa mielestämme olennaista on eri aineistojen kautta hankittu yleistietämys. 

Haastattelimme asiakasohjausyksikön työntekijöitä siitä, mitä sosiaalinen kuntoutus on 

heidän mielestään, miten asiakasohjausyksikkö sitä toteuttaa ja millainen on asiakkaan 
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polku asiakasohjausyksikköön. Toteutimme haastattelut puolistrukturoituina yksilöhaas-

tatteluina, eli keskustelimme aiheesta hyödyntäen etukäteen pohdittuja apukysymyksiä. 

(Oppariapu n.d..)  

 

Valitsimme tutkimuksemme teoreettiseen viitekehykseen haastatteluista nousseiden 

asiasanojen perusteella sosiaalisen toimintakyvyn, ikääntyvien sosiaalisen kuntoutuk-

sen sekä gerontologisen sosiaalityön. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat yksinäisyys, 

syrjäytyminen ja osallisuus, koska haastatteluissa esiintyi nimenomaan edellä mainittu-

jen ennaltaehkäisy ja torjuminen. Sosiaalinen kuntoutus on merkittävin osa viitekehystä. 

Halusimme ottaa gerontologisen sosiaalityön mukaan viitekehykseen, sillä sitä asia-

kasohjausyksikön toteuttama sosiaalinen kuntoutus on. Koimme olennaisena pitää viite-

kehyksen tiiviinä ja haastatteluista nousseiden kohokohtien ympärillä.  
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2 Ikääntyneen sosiaalisuus 

2.1 Sosiaalinen toimintakyky 

Ihmisen ikääntyessä ja muuttuessa myös sosiaalisuus ja sosiaalinen aktiivisuus muuttu-

vat. Ihmissuhteet ja ympäristö muodostavat sosiaalisia rooleja, joita ihmisellä on elä-

mänsä eri vaiheissa erilaisia. Ikääntyessä roolit muuttuvat, kun mukaan lasketaan esi-

merkiksi isovanhemmuus tai leskeksi jääminen.  (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 

2011:134–135.) Roolimuutokset eivät aina ole helppoja ja niihin sopeutuminen voi toisi-

naan olla vaikeaa, mikäli niistä seuraa sosiaalisia ongelmia kuten esimerkiksi tahdosta 

riippumatonta yksin olemista.  

 

Ihmisen kykyä toimia yhteiskunnassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa kut-

sutaan sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Tiikkainen (2013) kertoo sosiaalisesta toimintaky-

vystä, että se on hyvin moniulotteista ja että se kuvaa ikääntyneen ihmisen kykyä toimia 

nyky-yhteiskunnassa. Ihminen on sosiaalinen eri tasoilla: yksilönä, ryhmässä ja yhteis-

kuntatasolla. Yksilötasolla ihminen tiedostaa omat vahvuutensa ja voimavaransa ja hyö-

dyntää niitä sosiaalisissa suhteissa. Ryhmässä ihminen on yhteydessä muihin, esimer-

kiksi perheen ja ystävien välityksellä. Yhteiskuntatasolla ihminen vaikuttaa jonkin sosi-

aalisen organisaation sisällä. (Eloranta & Punkanen 2008: 16–18; Tiikkainen 2013: 284-

286.) 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavat vahvasti ihmissuhteet ja niiden laatu, harrastuk-

set ja mielekäs tekeminen sekä koettu elämänlaatu.  Myös psyykkinen ja fyysinen ter-

veys ovat vahvasti mukana sosiaalista toimintakykyä määriteltäessä. (Eloranta & Pun-

kanen 2008: 16–18.) Jos jollakin osa-alueella koetaan puutteita, vaikuttaa se kokonai-

suuteen. Esimerkiksi, jos ihminen kokee olevansa yksinäinen, se saattaa vaikuttaa hä-

nen osallisuuteensa yhteiskunnan jäsenenä, sillä yksinäisyys saa ihmisen ajattelemaan 

ulkopuolisuuden ja ahdistuksen tunnetta. (Mielenterveyden keskusliitto n.d.) Tiikkainen 

(2013) kertoo, että sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavat ympäristöt, sosiaaliset suh-

teet sekä terveys. (Tiikkainen 2013: 284 - 286.) 

 

Ikääntyneiden keskuudessa ilmenee nykypäivänä usein samankaltaisia sosiaalisia on-

gelmia kuin nuorilla. Yksilön sosiaalinen toimintakyky suhteutettuna ympäristöön saattaa 

joskus aiheuttaa ongelmia, jotka saattavat ilmetä esimerkiksi hankaluuksina oman arjen 
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rakentamiseen ja sen ylläpitoon. Tarkemmin ilmaistuna sosiaalisen toimintakyvyn ongel-

mia voivat olla taloudelliset asiat, yksinäisyys tai syrjäytyminen yhteiskunnasta. (Tiikkai-

nen 2013: 284 - 286.) Muun muassa yksinäisyys, mielenterveysongelmat, asumismuo-

don tuomat haasteet tai päihdeongelmat lukeutuvat ongelmiin, joihin pyritään hakemaan 

apua joko ikääntyneen, hänen läheistensä tai edustajansa toimesta. (Seppänen 2006: 

43–44.)   

 

Yksinäisyys 

Joskus yksinäisyys saattaa olla seuraus huonontuneesta sosiaalisesta toimintakyvystä 

ja siihen liittyy sosiaalisen yksinäisyyden piirteitä eli turhautumisen, ikävän, epäonnistu-

misen, masentuneisuuden ja turhuuden tunteita. (Tiikkainen 2013: 288.) Irene Pakkanen 

(2018) kuvaa artikkelissaan psykologian tohtori, kliininen neuropsykologi ja psykotera-

peutti Terttu Mäkisen näkemystä yksinäisyydestä. Tämän näkemyksen mukaan se on 

liitännäistä masennukseen ja heikentyneeseen toimintakykyyn. Lisäksi Mäkisen mukaan 

yksinäisyys on myös yksilöllinen kokemus ja pahimmillaan se voi johtaa syrjäytymiseen 

tai äärimmäisratkaisuun eli itsemurhaan. (Pakkanen 2018: 36–39.) 

 

Kun joku kertoo olevansa yksinäinen, pahinta on kuitata asia höpöhöpöksi tai alkaa lue-
tella, mitä kaikkea hyvää tämän elämässä on. (Pakkanen 12/2018: 39). 

 

Kommentillaan Pakkanen (2018) tarkoittaa, että yksinäisyyden tunnetta ei pidä vähek-

syä. Yksinäisyyttä voi kokea, vaikka ympärillä olisi vahva sosiaalinen verkosto. Pakka-

nen (2018) kirjoittaa, että yksinäisyys on jokaisen kohdalla erilaista ja elämäntilan-

nesidonnaista. Artikkelissa mainitun Mäkisen mukaan yksinäisyys on pitkäkestoisena 

jopa vaarallista, mikäli yksinäisyys koetaan mieltä ja elämän sisältöä tyhjentävänä 

asiana. Yksinäisyys saattaa jäädä tahdosta riippumatta päälle, jolloin tarvitaan läheisten 

ihmisten tukea yksinäisyyden kierteen katkaisemiseen. Pakkanen (2018) sanoo että yk-

sinäisyys ja yksin vietetty aika ovat kuitenkin eri asia. Yksin oleminen ei aina tarkoita, 

että ikääntynyt kokisi sen negatiivisena asiana. Jotkut ihmiset saattavat kaivata omaa 

rauhaa vanhalla iällä, jos eletty elämä on ollut vauhdikas. (Pakkanen 2018: 36–39.) 

 

Yksinäisyys synnyttää huono-osaisuutta - ja toisinpäin (Pakkanen 12/2018: 38).  

 

Ikääntyessä yksinäisyyttä oppii sietämään paremmin, mutta silti noin joka kolmas yli 65-

vuotias tuntee itsensä silloin tällöin yksinäiseksi ja 5/100 ihmisestä kokee jatkuvaa 
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yksinäisyyttä. Pakkanen (2018) kertoo, että Terttu Mäkisen mukaan ikääntyneen yksi-

näisyys on usein suhteessa ympäristöön. Mäkisen mukaan ikääntyneen ympäristö alkaa 

reagoida muun muassa ikääntyneen raihnaisuuteen ja muuttuneeseen ulkonäköön esi-

merkiksi tavalla, jonka ikääntynyt kokee loukkaavaksi.  (Pakkanen 2018: 36–39.) 

 

 Syrjäytyminen 

Raunio (2006) kertoo ranskalaisvaikutteisesta keskustelusta, jonka mukaan syrjäytymi-

nen voidaan määritellä yksilöä yhteiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoudeksi. Suoma-

laisessa syrjäytymistä koskevassa keskustelussa syrjäytymisen näkemys yksilön ja yh-

teiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoutena ei ole uusi. Jorma Sipilä on puhunut syr-

jäytymisestä yksilön ja yhteiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoutena jo 1980-luvulla. 

(Raunio 2006: 9-10.) 

 

Nykyään syrjäytymisestä puhutaan yksilön ja yhteiskunnan siteiden heikkoutena. Suo-

messa syrjäytymisestä puhutaan usein ilman sen etuliitettä ”sosiaalinen”, joka liitetään 

ulkomaisissa teksteissä syrjäytymiseen (social exclusion). Sosiaalisesta syrjäytymisestä 

puhuttaessa sosiaalisella ei tarkoita välttämättä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liit-

tyvää, vaan sillä tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan suhteita. (Raunio 2006: 10.) 

 

Anne Huotari (2012) sanoo artikkelissaan syrjäytymisen olevan osallisuuden puutetta 

yhteiskunnassa ja siihen voi johtaa erilaiset asiat. Laine & Salminen (2012: 8) avaavat 

opinnäytetyössään Hämäläisen (2006) kirjoitusta, jonka mukaan syrjäytymisen muodos-

tuminen liittyy siihen, että yksilöllä on puutteellinen elämänhallinta, riittämätön toiminta-

kyky yhteiskunnallisesti tai yksilö on haluton täyttämään yhteiskunnan odotuksia. (Laine 

& Salminen 2012: 8.) 

 

Kuitenkaan syrjäytyminen ei aina tarkoita ikääntyneen pakotettua yhteiskunnallisesta 

osallisuudesta vetäytymistä, vaan se voi olla myös hänen oma valintansa. Haluttomuus 

osallistua ulkopuolisiin tapahtumiin saatetaan tulkita vetäytymiseksi, mutta se voi olla 

yksilön oma tahto haluta viettää aikaa enemmän itsekseen. Jos yksin haluava pakote-

taan sosiaaliseen kanssakäymiseen, voi seurauksena olla yksinäisyyden ja erillisyyden 

tunteita. Vaatimus liialliseen sosiaaliseen aktiivisuuteen voi johtaa yhteiskunnasta irtau-

tumiseen. (Tiikkainen 2013: 289.) 
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Osallisuus 

Se, kuinka yksilö osallistuu yhteisön ja yhteiskunnan tilanteisiin tai harrastuksiin, on osoi-

tus sosiaalisesta toimintakyvystä, johon liittyy osallistuminen ja aktiivinen toiminta. On-

nistuneeseen vanhenemiseen kuuluu sosiaalinen aktiivisuus. Sosiaalinen aktiivisuus liit-

tyy vahvasti yksilöön ja häneen liittyviin tekijöihin, mutta ympäristön tarjoamat mahdolli-

suudet ja sitä kautta myös rajoitukset ovat osa sosiaalista aktiivisuutta. Sosiaalisen ak-

tiivisuuden tuoma yhteiskunnallinen osallisuus mahdollistaa yksilöille erilaisia rooleja, tu-

kee itsetuntoa ja sitä, että kokee itsensä tarpeelliseksi. Mahdollisuus osallistua kodin ul-

kopuolisiin tapahtumiin ja harrastuksiin on riippuvaista liikkumiskyvystä, taloudellisesta 

tilanteesta sekä sairauksista. Kun arvioidaan yksilön sosiaalista toimintakykyä, on tär-

keää että muistetaan ottaa yksilön omat kokemukset, tarpeet ja valinnat huomioon. (Tiik-

kainen 2013: 289.) 

 

2.2 Sosiaalinen kuntoutus 

Kuntoutuksen nykymuoto juontaa lähtönsä jo toisen maailmansodan ajalta. Sodan ai-

heuttama työvoimapula sai aikaan kuntoutuksen kehittämisen. Vammautuneita pyrittiin 

saamaan takaisin työelämään tarjoamalla apuvälineitä, jatkohoitoa ja myöhemmin työ-

hön sopeuttavaa opastusta ja tukea. Kuntoutuksen menetelmiä kehitettiin tarpeen mu-

kaisesti, ja sitä mukaa enemmän yksilölliseksi tueksi. (Järvikoski 2013: 8.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (lyhyemmin STM) (Kuntoutus n.d.) mukaan kuntoutus on 

laaja käsite. Se voidaan jaotella osiin, joihin lukeutuu lääkinnällinen, ammatillinen ja so-

siaalinen kuntoutus. Osiin lukeutuvat myös sotilaskuntoutus, harkinnanvarainen kuntou-

tus sekä vammaispalvelut. STM:n mukaan kuntoutuksen tavoitteena on edistää ihmisen 

kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia sekä arjen toiminnoista itsenäistä selviy-

tymistä selviytymistä. (Kuntoutus n.d.) Yksilölliset tukitoimet, joilla tähdätään kokonais-

valtaiseen hyvinvointiin ja toimintakyvyn palauttamiseen kutsutaan kuntouttamiseksi. Se 

tarkoittaa tukitoimia, joilla parannetaan ihmisen itsenäistä pärjäämistä päivittäisissä ti-

lanteissa. (Mitä kuntoutus on? 2016.) 

 

Kuntoutuksella tähdätään yleensä hyvän toimintakykyn palauttamiseen, mutta sosiaali-

seen toimintakyvyn kehittämiseen on oma menetelmänsä: sosiaalinen kuntoutus. Sosi-

aalisen kuntoutuksen tavoitteina voidaan pitää sosiaalisen toimintakyvyn, 
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yhteiskunnallisen osallisuuden ja ihmissuhteiden edistäminen, harrastustoiminnan lisää-

minen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy sekä arjen taitojen kehittäminen. 

(Palola 2012: 30–34; Kananoja 2012: 35-39.) Tavoitteena voi olla myös päihteettömän 

arjen hallinta. Yksilöllisesti määritellyt kuntoutumisen tavoitteet määrittelevät sen, kuka 

sosiaalista kuntoutusta toteuttaa ja millä keinoin. (Kuntoutusportti 2017.) 

 

Sosiaalinen kuntoutus otettiin mukaan sosiaalilainsäädäntöön vasta vuonna 2014 ja se 

on nimikkeenä uusi. Siitä on kuitenkin puhuttu suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä 

jo useita kymmeniä vuosia. (Kostilainen & Nieminen 2018; tiivistelmä). Sosiaalisesta toi-

mintakyvystä sen sijana löytyy jonkin verran tietoa (mm. Tiikkainen 2013: 284.) Sosiaa-

lisella kuntoutuksella tavoitellaan sosiaalista toimintakykyä, joten ne ovat olennainen osa 

toisiaan aiheina. Nieminen (2018:14–16.) kertoo, että sosiaalinen kuntoutus on osittain 

ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään sosiaalisen toimintakyvyn palauttamiseen. 

Hän kertoo, että ennaltaehkäisevänä menetelmänä sosiaalinen kuntoutus voidaan tul-

kita, kun lainsäädäntö katsoo asiakkaan tilanteeseen kuuluvan muutakin kuin yksinäi-

syyden kokemus. Niemisen (2018: 15.) mukaan palvelutarpeen arvioinnissa on tärkeää 

muodostaa täsmällinen kuva asiakkaan avun tarpeesta, koska, jos ei ole tarkkaa tietoa 

avuntarpeesta, tukitoimet eivät ole yhtä tehokkaita. Sosiaalisen kuntoutuksen ydin on 

asiakkaan kanssa toimimisessa, ei tekemisessä hänen puolestaan. (Nieminen 2018: 

15.16.) 

 

Tiikkainen (2013) toteaa, että vaikka sosiaaliselle toimintakyvylle ei ole tarkkaa mittaria, 

sen merkitystä on alettu korostaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana. Sosiaalisella 

kuntoutuksella on tärkeä rooli ikääntyneen elämänlaadun parantamisessa ja tukitoimilla 

on suuri merkitys. Sosiaalisten suhteiden ylläpito antaa itseluottamusta ja parantaa itse-

tuntoa. Ystävien, perheen ja muiden ihmisten kanssa käyty vuorovaikutus auttaa ylläpi-

tämään sosiaalisia taitoja sekä ehkäisemään yksinäisyyttä ja masennusta. Harrastukset 

ja liikunta tukevat kokonaisvaltaista terveyttä ja toimintakykyä ja lisäävät hyvänolon- ja 

tyytyväisyydentunnetta arkeen. (Tiikkainen 2013: 289–290.) 

 

Nieminen (2018) kuvaa kaaviossaan sosiaalisen kuntoutumisen prosessia neljällä kysy-

myksellä: “Miksi sosiaalista kuntoutusta annetaan?”, “Mistä asiakkaat tulevat?”, “Miten 

sosiaalista kuntoutusta toteutetaan?” ja “Minne asiakkaat menevät kuntoutuksen päätty-

essä?”. (Nieminen 2018: 14.) Halusimme lisätä sen sellaisenaan tähän opinnäytetyöhön 

(Kaavio 1). 
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Kaavio 1. Tampereen Diakonia Ammattikorkeakoulun lehtori Ari Niemisen muodostama kaavio 

sosiaalisen kuntoutuksen prosessista. (Nieminen 2018: 14). 
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Tulkintamme mukaan kysymyksellä “Miksi?” Nieminen (2018) käsittelee prosessin alkua 

palvelutarpeen arvioinnista lähtien. “Mistä?” -kysymyksellä hän viittaa sosiaalisen kun-

toutuksen syihin, “Miten” vastaa sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisen keinoihin ja “Mi-

hin” kysymys vastaa kuntoutusprosessin jälkeiseen aikaan. Kaavion sivussa näkyvä 

lause “Paluu alkutilanteeseen halutaan estää.” tarkoittaa koko prosessin tavoitteelli-

suutta, eli sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on kehittää pysyvä ja hyvä elämän-

laatu.  

 

Hyvää sosiaalista toimintakykyä tavoitellaan sosiaalisella kuntoutuksella. (Raivio 2017: 

4.) Sosiaalihuoltolaki määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen niin, että se on yksilöllisesti 

suunnattua sosiaalityön ja -ohjauksen sisällä tapahtuvaa tehostettua tukea. Sillä ediste-

tään osallisuutta ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Sosiaalinen kuntoutus sisältää pal-

velu- ja kuntoutustarpeen selvittämisen, palveluneuvontaa sekä tukea sosiaalisiin vuo-

rovaikutussuhteisiin ja niiden luomiseen. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014: 17§; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

  

Sosiaalinen kuntoutus pohjautuu myös Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottuun vanhuspalvelu-

lakiin. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, osalli-

suutta omaa elämää koskeviin päätöksiin sekä parantaa tarvittavien palvelujen laatua ja 

saatavuutta muun muassa kunnallisella tasolla.  Lain tehtävän onkin turvata ikääntyneille 

ajankohtaiset, oikein kohdennetut, riittävät ja helposti saavutettavat palvelut. (Laki ikään-

tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980: 1§, 6-7§, 12–13§.) Sosiaalista kuntoutusta toteutettaessa on mieles-

tämme hyvin tärkeää huomioida lainsäädäntö, jotta se olisi tarpeenmukaista ja teho-

kasta. 

 

2.3 Gerontologinen sosiaalityö 

Ikääntyneiden määrä Suomessa on kasvamassa. Tilastokeskus (ks. kaavio 2.) kertoo, 

että esimerkiksi Helsingissä vuodesta 2015 vuoteen 2017 64–74 -vuotiaiden määrää on 

kasvanut noin 3,7 %, 75–84 -vuotiaiden määrä noin 4,5% ja yli 85 -vuotiaiden määrä on 

noin 4,7%. (Tilastokeskus: Keskiväkiluku muuttujina Alue, Sukupuoli, Vuosi, Tiedot ja 
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Ikä.) Prosentuaaliset arvot laskimme itse Tilastokeskuksen luvuista. Alla olevan kaavion 

visuaalisen ilmeen muodostimme itse Tilastokeskuksen muuttujilla. 

 

Vuosiluku 65-74 -vuotiaat 75-84 -vuotiaat 85+ -vuotiaat 

2015 59920 30218 12748 

2016 61019 30930 13078 

2017 62152 31651 13376 

Kaavio 2. Keskiväkiluku muuttujina Alue, Sukupuoli, Vuosi, Tiedot ja Ikä (Tilastokeskus n.d.). 

 

Kasvavan väestömäärän vuoksi ikääntyneiden tarpeisiin perehtyneen sosiaalityön tarve 

kasvaa. Simo Koskinen ja Marjaana Seppänen (2013: 444–445.) kirjoittavat, että nyky-

ään sosiaalityössä on tärkeää yhdistää ikääntymistä ja sosiaalityötä koskeva tieto. Van-

hussosiaalityö, eli gerontologinen sosiaalityö on tärkeä osa vanhustyötä. Ikääntyviin koh-

distuva sosiaalityö lukeutuu kuntouttavaan sosiaalityöhön, jossa monniammatillisella tii-

millä on iso merkitys. (Koskinen & Seppänen 2013: 444- 445.)  

 

Gerontologinen sosiaalityö ei keskity vain yhden ongelman ratkaisemiseen, vaan sillä 

pyritään ratkaisemaan useampia ongelmia ikääntyneen elämäntilanteessa tai lähiympä-

ristössä. Sosiaalityötä tekevän tehtäviin kuuluu olla yhteyshenkilönä ikääntyneen ja ny-

kyisen palvelujärjestelmän välillä, varmistaa että ikääntyneellä ovat talousasiat tasapai-

nossa, auttaa hankkimaan asumiskelpoinen ja turvallinen koti sekä tukea ikääntyneen 

itsenäistä selviytymistä tukemalla itsevarmuuden ja toimijuuden kasvua. (Koskinen & 

Seppänen 2013: 450.) 

 

Gerontologista sosiaalityötä toteutettaessa tärkeässä asemassa on moniammatillisuus. 

Helsingin yliopiston professori Marja Airaksinen (2013) viittaa luentomateriaalissaan 

muun muassa Kaarina Isoherrasen (2012) väitöskirjaan, jonka mukaan monniammatilli-

suuden käsitteen muodostaa joukko ihmisiä, jotka tuovat omaa osaamistaan yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Moniammatillinen tiimi koostuu eri toimialojen edustajista ja 

voi olla monitieteinen tai tieteidenvälinen. Monitieteisessä tiimissä on kyse siitä, että jo-

kainen tuo tiimiin vain oman ammattinsa taidot ja tiimi kokoontuu yhden henkilön johta-

mana harvoin käsittelemään vain hankalia asiakastapauksia.   Tieteidenvälinen tiimissä 

jokainen jäsen omaa laaja-alaiset taidot, ja on demokraattisempi toiminnassaan. Tie-

teidenvälisessä tiimissä palaverit ovat useammin ja niissä keskustellaan kaikkien asiak-

kaiden tapauksista heidän etuaan tavoitellen. (Airaksinen 2013:5-9.) 
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Gerontologisen sosiaalityön yhtenä haasteena voidaan pitää ikääntyvän ihmisen ongel-

matilanteen tunnistamista. Elämäntilanne ikääntyneellä saattaa muuttua ihan yhtä no-

peatemposesti kuin nuoremmillakin, ja muutoksiin tarvitaan samankaltaista apua. Esi-

merkiksi asuminen, sairastuminen, taloudelliset vaikeudet ja päihdeongelmat ovat var-

haista puuttumista vaativia tilanteita. (Koskinen & Seppänen 2013: 450- 451.) 
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3 Opinnäytetyön toteutus 

Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä oli asiakasohjausyksikkö, jonka toimintaperiaat-

teena on tuottaa tarvittavia tukipalveluja “Yhden luukun” periaatteella. “Yhden luukun” -

periaatteessa on kyse siitä, että asiakas soittaa neuvontapuhelimeen, josta hän saa tar-

vitsemansa ohjauksen palvelujen saamiseksi ja niiden käyttöön. Suurin osa asiakkaista 

tulee asiakasohjausyksikköön tämän erillisen puhelinpalvelun kautta, jonka kautta asi-

akkaat valikoituvat ja näin ollen siirtyvät asiakasohjausyksikön palveluohjaajille.  

 

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajat tekevät asiakkaille palvelutarpeenarviointeja, joi-

den tarkoituksena on kartoittaa laaja-alaisesti asiakkaan tarpeita. Jos näiden arviointi-

käyntien aikana ilmenee tarvetta esimerkiksi turvapuhelimelle, kotihoidolle tai kauppa-

palvelulle, palveluohjaaja aloittaa tarvittavat palvelut asiakkaalle. Asiakasohjausyksi-

kössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jossa jokaisella työntekijällä on merkitys asi-

akkaan polulla. Jokainen tuo omaa osaamistaan esille asiakkaan hyväksi ja tukee kolle-

gaansa siinä missä toisen taito ei riitä. 

 

Sosiaalinen kuntoutus on ikääntyneen väestön palveluissa vielä kohtalaisen uusi osa-

alue.  Opinnäytetyömme tavoitteena on tuoda asiakasohjausyksikön työntekijöille hyö-

dyllistä tietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta, jota he voivat halutessaan liittää esimerkiksi 

työntekijöiden perehdytyskansioon. Opinnäytetyömme tulokset voivat auttaa ja haastaa 

työntekijöitä kyseenalaistamaan ja kehittämään toimintaansa sekä tuottamaansa sosi-

aalista kuntoutusta. Työn tarkoitukseksi rajautui yhtenäisen määritelmän muodostami-

nen sosiaalisen kuntoutuksen sisältöön ja toteutukseen. Tutkimuskysymykset olivat seu-

raavat: 

 

1. Mitä asiakasohjausyksikön toteuttama sosiaalinen kuntoutus on? 

2. Miten sosiaalinen kuntoutus näkyy iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemi-

sessa? 

 

Meille oli jo ennen aihetta selvää, että tahdoimme perehtyä laadulliseen tutkimusmene-

telmään jo sen vuoksi, että pääsimme perehtymään teoriaan sekä toteuttamaan jotain 

itse. Aiheen ikääntyvien sosiaalisesta kuntoutuksesta saimme suoraan yhteistyökump-

paniltamme ja lähdimme yhdessä pohtimaan eri toteutusvaihtoehtoja. Teoreettinen vii-

tekehyksemme on pysynyt samana lähes koko työn ajan. Tämän opinnäytetyön luku 2 
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sisältöineen on rakennettu sosiaalista kuntoutusta toteuttavien henkilöidenhaastatteku-

vastauksia mukaillen. 

 

Henkilökunnan haastatteleminen oli tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta tärkeää. 

Ennen päätöstämme henkilökuntahaastatteluista keskustelimme asiakasohjausyksikön 

kanssa ja päädyimme yhdessä siihen ratkaisuun, että meidän ei kannattanut toteuttaa 

asiakashaastatteluja tavoitteen vuoksi. Asiakashaastatteluissa ongelmana olisi ollut se, 

ettei asiakas välttämättä tunnista sosiaalista kuntoutusta hänelle annettavana palveluna, 

jolloin tulokset olisivat jääneet epäselviksi. Henkilökunta pystyi paremmin vastaamaan 

sosiaalisen kuntoutuksen määritelmästä, toteutuksesta ja sisällöstä.  

 

Opinnäytetyömme rakenteessa halusimme perehtyä ensin teoreettiseen materiaaliin, 

jonka avulla pystyimme tarkentamaan lukijalle mistä tutkimuksemme aihe rakentui. 4. 

luvussa kuvaamme toteuttamiemme haastattelujen tuloksia. Viimeisessä luvussa 

teemme johtopäätöksiä teorian ja tulosten yhteensopivuudesta. Halusimme samalla 

pohtia myös sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksellisuutta ja hyötyä SWOT analyysin 

avulla. SWOT on lyhenne sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats. Va-

paasti suomennettuna ne tarkoittavat vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja 

uhkien arvioimista. SWOT analyysissä on kyse mahdollisuuksien, uhkien, heikkouksien 

ja vahvuuksien pohtimisesta. (Opetushallitus n.d.) Lopuksi rakenteessa näkyy lähteet ja 

liitteet, joita ovat haastateltaville lähettämämme info- ja suostumuslomakkeen (Liite 1) 

sekä haastattelujen suunniteltu runko (Liite 2). 

 

3.1 Menettelytapa opinnäytetyössä 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sisältää usein ymmärtävän näkökulman, eli sen avulla 

yritetään ymmärtää jotakin ihmistieteellistä tutkimusilmiötä pehmeällä tutkimusotteella, 

toisin kuin määrällisissä tutkimusmenetelmissä. Määrällisissä menetelmissä yleistä on 

tiukalla otteella jonkin asian selittäminen. Tutkimusta tehtäessä tutkijan on tiedettävä ja 

perusteltava mitä tekee, sillä se auttaa tutkijaa ymmärtämään tekemänsä tutkimuksen 

eettiset taustat paremmin.  (Tuomi & Sarajärvi 2009: 66–67.) Laadullinen ja määrällinen 

tutkimusmenetelmä eroavat toisistaan siinä, että määrällinen tutkimus tarkastelee enem-

män tilastollisuutta ja lukumääriä kun taas laadullinen keskittyy harvempaan otantaan 

tutkittavasta aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 65–68.) Meidän työmenetelmämme 
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on laadullinen, sillä aineistohankintamme rajautuu 5 haastatteluun, joista emme etsi esi-

merkiksi tilastollisia määriä.  

 

Laadullinen näkökulma soveltuu opinnäytetyöhömme, sillä sen yhtenä piirteenä voidaan 

pitää yhteenvetoa kirjallisesta teoriasta, itse hankitusta materiaalista sekä erilaisista ai-

neiston analyysimenetelmistä. Laadullinen tutkimus on selittävä termi teorian, menetel-

mien ja analyysitapojen yhdistämiselle. (Alasuutari n.d: 5.) Laadullisen tutkimuksen me-

netelmänä voidaan pitää haastatteluja, joiden avulla saadaan ymmärrystä tutkittavaan 

asiaan. Laadullisen tutkimuksen yksi määritelmä on, että tutkittavien laatu on olennai-

sempaa kuin määrä tutkimuksen tieteellisyyttä arvioitaessa. Meidän opinnäytetyös-

sämme haastateltavien määrä asetti meille sen vaatimuksen, että meidän tuli osata ra-

kentaa tarpeeksi vahva teoreettinen viitekehys tukemaan aineiston hankintaa. (Eskola & 

Suoranta 2005: 18.) 

 

Tutkimuksen eettisyys on Tuomen ja Sarajärven (2009: 125.) mukaan tulkinnanvaraista. 

Eettiset näkökulmat vaikuttavat tutkimusta edistäviin ratkaisuihin sekä vastaavasti toisin-

päin. He kertovat Haaparannan ja Niiniluodon (1991) esittäneen tutkimuksissa ja opin-

näytetöissä huomioitavia peruskysymyksiä siitä, mitä on hyvä tutkimus, mitä tutkitaan eli 

onko aihe eettisesti ja yleisesti hyväksyttävää ja millaisia keinoja tutkija saa käyttää muun 

muassa aineiston hankinnassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009:125–126.) Vaikka heidän käyt-

tämänsä lähde on nykyään katsottuna vanha, ovat kysymykset mielestämme oleellisia 

myös nykyaikaisissa tutkimuksissa opinnäytetöissä. 

 

Tutkimuseettinen lautakunta ohjeistaa, että tutkimusta tehtäessä tutkijan on huomioitava 

hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdat. Niitä ovat esimerkiksi huolellisuus ja rehelli-

syys aineiston hankinnassa ja käsittelyssä, asianmukaisten tutkimuslupien hankkiminen 

sekä tutkimukseen osallistuvien osapuolien yhteistyösopimus, jossa on määritelty osa-

puolien roolit. (Tutkimuseettisen lautakunta 2012: 6-7.)  Tutkimuksen uskottavuus perus-

tuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 132–133.)  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009:134.) puhuvat laadullisen tutkimusmenetelmän luotettavuu-

desta, että siinä ei ole kyse yhtenäisestä tutkimusperinteestä vaan termi laadullinen tut-

kimus pitää sisällään monia eri käsityksiä, joista jokainen voidaan erikseen arvioida luo-

tettavuuden osalta. Usein tutkimuksen luotettavuus arvio kohdistuu tutkimuksen kohtee-

seen ja tarkoitukseen, tutkijan ja yhteistyökumppaneiden sitoutumiseen, aineiston han-

kintaan ja analysointiin sekä tutkittavien ja tutkijan suhteeseen.  Tutkijoiden pitää 
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muistaa, että tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009: 140–141.) 

 

3.2 Aineiston hankinta 

Teimme taustaselvitystä itsellemme ja luimme erilaisia ja aihepiiriin liittyviä opinnäyte-

töitä. Monissa laadullisin menetelmin tehdyissä töissä oltiin haastateltu omasta työs-

tämme poiketen asiakkaita. Sosiaalisesta kuntoutuksesta emme löytäneet samankal-

taista tutkimusta. Löysimme kuitenkin samaan aihepiiriin viittaavia opinnäytetyönä teh-

tyjä tutkimuksia (ks. Paunonen & Paajanen 2018: Sosiaaliohjaus osaksi kotihoitoa sekä 

Halonen & Ruotsalainen 2011: Hyvä palveluohjaustoiminta Vantaalla.)  

 

Kirjallista aineistoa etsimme ammattikorkeakoulujen kirjastojen tietokannoista sekä 

omien asuinkuntiemme kirjastoista. Hankimme aineistoa myös itse ,asiakasohjausyksi-

kön henkilökuntaa haastatellen. Haastattelimme 5 henkilökunnan jäsentä siksi, koska 

uskoimme saavamme heiltä parhaimman kuvauksen sosiaalisen kuntoutuksen olemuk-

sesta. Toteutimme haastattelut puolistrukturoituna haastatteluina. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa on kysymys siitä, että on etukäteen pohdittuja kysymyksiä, jotka vievät 

haastattelua eteenpäin. Kysymyksiä ei kuitenkaan tarvitse haastattelussa seurata sa-

nasta sanaan eikä järjestelmällisesti. Osan kysymyksistä voi myös jättää pois, mikäli 

haastattelija kokee aiempien vastauksien olevan riittäviä. Usein puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset ovat lähinnä suuntaa antavia, jolloin haastattelutilanne pysyi 

luontevana ja avoimena. (Oppariapu n.d.; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka n.d..; 

Ruusuvuori & Tiittula 2005:11–12.)  

 

Suunnittelimme etukäteen kysymyksiä, joiden avulla halusimme selvittää sosiaalisen 

kuntoutuksen sisintä olemusta asiakasohjausyksikön toteuttamana. Kysyimme haastat-

telussa muun muassa heidän työpäivästään, sosiaalisen kuntoutuksen sisällöstä ja to-

teutuksesta, asiakasohjausyksikön toiminnasta sosiaalisen kuntoutuksen merkityksestä 

asiakkaalle sekä asiakkaan polusta asiakasohjausyksikön asiakkaaksi. Halusimme ky-

syä yksikön toiminnasta ja työpäivän sisällöstä keskustelun syntymisen vuoksi ja arve-

limme kysymysten johdosta saavamme lisätietoa, jota esimerkiksi suora kysymys sosi-

aalisesta kuntoutuksesta ei antaisi.  
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Haastattelutilanteen suunnittelimme rauhalliseksi ja luontevaksi tilaisuudeksi, jotta mo-

lemmilla haastatteluun osallistuvilla osapuolilla olisi mukava olla. Muodostimme haastat-

teluille rakenteen (ks. Ruusuvuori & Tiittula 2005: 22–25) jonka mukaan ensin esittäy-

dyimme, sitten varmistimme haastateltavan osallistumishalukkuuden ja luvan äänittämi-

seen sekä keskustelemme tutkimuksemme aiheeseen liittyen. Haastattelun päätteeksi 

muistutimme vielä aineiston käyttötarkoituksesta ja varmistimme kysymällä, ettei haas-

tateltavalle jää epävarmuutta tai -tietoisuutta kysymysten johdosta.  

 

3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Opinnäytetyömme aineiston sisällön analyysin voidaan ajatella olevan abduktiivinen eli 

teoriaohjaava, sillä aiheestamme löytyi hieman tietoa ennen työn aloitusta. Teoriaohjaa-

vassa analyysissä on kyse jonkin jo tiedossa olevan ilmiön käsittelystä. Havainnollista-

vana esimerkkinä voidaan pitää vertailua aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysi-

menetelmien välillä: aineistolähtöisessä menetelmässä tutkittava asia luodaan itse han-

kitun aineiston kautta, kun taas teoriaohjaava menetelmä keskittyy jo johonkin olemassa 

olevaan ilmiöön. Teoriaohjaavan analyysitavan mukaan meillä oli jo tietyt teoreettiset 

yläluokat valittuna, kun muodostimme haastattelujen rakennetta ja kysymyksiä. (Tuomi 

& Sarajärvi:113–117.; 97; Tiedon analysointi n.d.)  

 

Aloitimme aineiston analysoinnin haastattelujen äänitteiden käsittelyllä. Perehdyimme 

haastattelujen äänitteisiin heti, kun viimeinen haastattelu oli toteutettu. Puolistrukturoidut 

haastattelut me litteroimme, eli kirjoitimme yhdessä saadut äänitteet puhekielen mu-

kaiseksi. Litterointi aloitettiin heti viimeisen haastattelun jälkeen. Litteroinnit voi tehdä 

myös kirjakielen mukaiseksi, mutta me päädyimme kirjoittamaan puhutun mukaisesti sa-

nasta sanaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2010: 98–100.) Puhutun kielen mukaisesti 

kirjoitetun aineiston arvelimme olevan kaikkein käytännöllisin tapa aloittaa aineiston 

työstäminen.  

 

Haastatteluaineistoa aloimme kumpikin ensin tutkia itse, sillä koimme erikseen tapahtu-

van työskentelyn vahvuutena ja siten pystyimme kumpikin omillamme etsimään aineis-

tosta olennaiset sekä yhdistävät tekijät. Saatoimme näin löytää asioita, joita toinen 

meistä ei olisi välttämättä huomannut. Itsenäisen työn päätteeksi havaitsimme muistiin-

panojen yhdistämisvaiheessa, että olimme poimineet aineistosta samoja asioita. Kirja-

simme aineistosta löytyneet asiasanat ja kirjoitimme sanat muistilapuille, jotka siirsimme 
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teemojen mukaisesti.  Teemoittelulle on tyypillistä poimia aineistosta keskeisimmät asiat 

tutkittavan kohteen kannalta. (Eskola & Suoranta:174.)  

 

Samankaltaisen asioiden vertailu auttaa saamaan paremman lähtökohdan analyysiin, 

jotta tutkimustulokset eivät jää pinnallisiksi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2010: 99–

100.) Meillä oli analyysissä kaksi eri työskentelytapaa, koodaus ja muistilaput. Koros-

timme eri värein tekstistä samankaltaisuuksia, eli värikoodasimme tekstin sisältöä. Koo-

daus on varsin yleinen analysointimenetelmä aineistolähtöisissä tutkimuksissa ja sen 

keskeisin piirre on jaotella asioita teemoihin. Usein varsinaiset teemat määräytyvät vasta 

analyysin edetessä, kun analysoitava aineisto on luettu jo useaan kertaan. (Eskola & 

Suoranta 2005: 154- 157.) Sovimme tekevämme analyysit itsellemme sopivalla tavalla, 

sillä näin koimme analyysivaiheen mielekkäämmäksi ja uskoimme vapaan analyysitavan 

valinnalla olevan positiivinen vaikutus asiasanojen löytymiselle. Työmme lopullinen teo-

reettinen viitekehys rajautui vasta analysoinnin myötä, kun yhdistimme haastatteluista 

poimitut asiat.  
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4 Sosiaalisen kuntoutuksen näyttäytyminen 

Haastattelujen analysointi osoitti meille, että henkilökunnan vastaukset olivat samankal-

taisia. Haastateltavilla oli siis olemassa yhteinen käsitys sosiaalisen kuntoutuksen sisäl-

löstä ja toteutuksesta. Samantyyppiset vastaukset osoittavat, että yksikkö noudattaa yh-

teistä linjaa sosiaalisen kuntoutuksen toteutuksessa.  

 

Haastatteluissa esiintyi monia sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä teemoja, kuten si-

sältö, toteutus, merkitys (asiakkaalle ja työntekijälle), työntekijän työpäivä, yksikön toi-

minta, asiakkaan polku (yksikön palveluihin), tarpeellisuus sekä lainsäädäntö. Jaoimme 

teemojen pohjalta tulosten esittelyn kolmeen päälukuun: Henkilökunnan näkemys, To-

teuttaminen asiakasohjauksessa sekä Merkitys ja hyöty. Luvuissa esiintyvät sitaatit ovat 

tekemiämme yhteenvetoja vastauksista ja havainnollistavat asiakasohjausyksikön työn-

tekijöiden näkökulmaa. Tummennetut tekstit ovat keskeisimpiä asioita, joita haastattelu-

jen vastauksissa esiintyi. “Asiakkaalla” tarkoitamme ikääntynyttä, jonkin tuen tai palve-

luntarpeen omaavaa henkilöä, joka asioi asiakasohjausyksikössä.  

 

4.1 Henkilökunnan näkemys 

Sosiaalinen kuntoutus miellettiin haastatteluissa yksilöllisiksi kuntoutus- ja tukitoi-

miksi, joilla tähdätään ikääntyneen kotona asumisen mahdollistamiseen mahdollisim-

man pitkään. Sosiaalinen kuntoutus perustuu vapaaehtoisuuteen, eli apua järjeste-

tään, mikäli asiakas itse niin tahtoo. Asiakaslähtöisyyttä toiminnan suunnittelussa ja 

tukitoimien toteuttamisessa korostettiin.  

 

Sosiaalinen kuntoutus voi olla esimerkiksi osallistumista kodin ulkopuoliseen toimintaan 
tai kotona tehtäviä ennaltaehkäisyn ja arjen toimintojen tukemista. Se pitäisi nähdä ni-
menomaan ennaltaehkäisevänä ja siihen täytyisi satsata juurikin kotona asumisen tuke-
misen näkökulmasta, koska halutaan, että ikäihmiset asuvat pidempään kotona. 

 

Tärkeiksi tukitoimiksi koettiin yhteisöllisen osallisuuden, harrastusten vahvistami-

nen, talousasioiden järjestely, kuljetus- ja saattoapu sekä terveyden edistäminen 

ja uusien ongelmien ennaltaehkäisy. Esimerkiksi tukitoimista nostettiin muun muassa 

henkilökortin hankinnassa avustaminen, jotta asiakas saisi esimerkiksi rahaa pankkitilil-

tään. Työntekijän läsnäolo ja asiakkaan aito kohtaaminen ymmärrettiin tukitoimien yti-

meksi. Asiakkaalle ei kuitenkaan “markkinoida” apua sosiaalisena kuntoutuksena.. 
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Asiakas ei välttämättä tiedosta saaneensa nimenomaan sosiaalista kuntoutusta vaan ar-
kista apua asioiden hoitoon.  

 

Haastatteluissa tuotiin esille useamman kerran se, että sosiaalisen kuntoutuksen näh-

täisiin olevan erityisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Sosiaalisen kuntoutuksen piiriin 

tulevilla asiakkailla on usein avun saapuessa jo monia ongelmia ja joskus asiakkaan 

kotitilanne on pitkälti kriisiytynyt. Ennaltaehkäisevänä toimintana olisi mahdollista puut-

tua tilanteisiin aikaisemmin ja näin välttyä tilanteen pitkittymiseltä. Näin ollen säästettäi-

siin myös taloudellisia resursseja tukikeinoja kohdennettaessa. 

 

Asiakasohjausyksikössä työskentelee geronomeja, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja 

sosionomeja, joilla jokaisella on omanlaisensa työnkuva ja tehtävä. Jokaisen työntekijän 

koettiin antavan oma erityisosaamisensa muille. Toiminnan keskipisteenä näyttäytyi 

moniammatillinen yhteistyö. Sen koettiin antavan asiakkaalle enemmän tukea esimer-

kiksi kotikäynnin yhteydessä, kun saadaan kahden eri ammattilaisen erityisosaamista ja 

näkökulmaa yhdistettyä. 

 

Meillä on moniammatillinen tiimi, jossa jokaisella on omat tehtävänsä ja jokainen pystyy 
antamaan oman erityisosaamisalueensa jakoon muille työntekijöille. Moniammatillisuu-
desta on ollut paljon hyötyä, kun saa laaja-alaisempaa näkemystä asioihin. 

 

Moniammatillisuutta pidettiin tärkeänä asiana ja sitä arvostetaan työyhteisössä. Mo-

niammatillisessa tiimissä arvostettiin muiden erityisosaamista, mahdollisia uusia näkö-

kulmia, avun antamista hankalissa asiakastapauksissa. Moniammatillisuuden koettiin 

myös tukevan sosiaalisen kuntoutuksen tehokkuutta ja sitä pidettiin ehdottomasti yhtenä 

suurena voimavarana työntekijöiden keskuudessa. Haastateltavat kokivat, että siinä 

missä ei oma ammattitaito riitä, kollegat pystyvät auttamaan. Moniammatillisuudesta ko-

ettiin olevat suurta hyötyä etenkin haastavien asiakkaiden kohdalla, joiden tilanteeseen 

ei heti yhdeltä istumalta löydy ratkaisua. Moniammatillisuudesta hyödytään varsinkin sil-

loin, kun oma osaaminen ei riitä. Asiakkaalle voidaan antaa paras mahdollinen apu kun 

työntekijän ympärillä on osaava tiimi auttamassa. 

 

4.2 Toteuttaminen asiakasohjauksessa 

Haastatteluissa korostui, että yksikön työntekijät toteuttavat sosiaalista kuntoutusta ja 

periaatteena työskentelyssä on se, että avustetaan asiakasta arkisten asioiden 
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hoidossa. Asiakkaan kanssa lähdetään pohtimaan yhdessä mikä hänen tilantees-

saan olisi paras mahdollinen keino itsenäisempään ja turvallisempaan arkeen. Voi olla, 

että asiakkaalla ei ole lainkaan omaisia apuna ja asiakas tarvitsisi esimerkiksi apua hen-

kilöllisyystodistuksen hankkimisessa, jotta pankista saisi rahaa vaikkapa ruokaostoksiin. 

Sosiaalista kuntoutusta toteuttava työntekijä avustaa asiakasta hankkimaan henkilölli-

syystodistuksen, jotta asiakkaan pankkipalvelut ja kauppa-asioinnit onnistuvat. 

 

Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan arjen tukemista. Sen ansiosta hän saa edelleen olla 
kotona ja pärjää siellä itsenäisesti. 

 

Palvelutarpeenarvioinneilla ja nykyisen elämäntilanteen kartoituksella voidaan saada 

selville sellaisia haasteita asiakkaan elämässä, joita ei nykyisellään olevien palveluiden 

turvin pystytä helpottamaan. Sosiaalisella kuntoutuksella pystytään vastaamaan nii-

hin tarpeisiin, joita muut palvelut eivät pysty täyttämään.  

 

Asiakasohjauksessa on puhelin- ja sähköpostipalvelut, asiakas voi soittaa sinne ja saat-
taa tulla autetuksi jo puhelimessa, mutta jos katsotaan, että asiakas tarvitsee mahdolli-
sesti jotakin palvelua, niin asiakas siirtyy yksikön piiriin. Tällöin palveluohjaaja sopii asi-
akkaan kanssa palvelutarpeen arviointikäynnin, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan tar-
peita yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollisesti aloitetaan palveluita. 

 

Tulkintamme mukaan asiakas tulee asiakasohjausyksikön asiakkaaksi puhelin- ja säh-

köpostipalvelun kautta. Asiakas, hänen omaisensa tai vaikka naapuri soittaa palveluun 

ja puhelun aikana soittajaa neuvotaan tilanteen etenemisessä ensimmäisistä tukitoimista 

lähtien. Puhelusta voidaan edetä myös palvelutarpeen arviointiin, jolloin tukitoimien jär-

jestäminen aloitetaan. Samaa kaavaa noudatetaan myös sähköpostien kanssa, viestei-

hin vastataan ja edetään tarpeen mukaan isompiin toimiin.  

 

Lähtökohtaisesti palvelut saadaan yhdeltä luukulta. 

 

Haastateltavat kertoivat työpäiviensä olevan vaihtelevia, välillä on asiakaskäyntejä ja 

välillä on enemmän toimistopuolen tehtäviä kuten kirjaamista, sähköposteihin vastaa-

mista ja päätösten valmistelua. Osa työntekijöistä arvioi asiakaskäynnin keskimää-

räiseksi kestoksi noin kaksi tuntia, jonka aikana he toteuttavat tarvittavia tukitoimia, kuten 

autetaan kevyessä siivouksessa, keskustellaan asiakkaan kuulumisista, käydään kau-

passa tai lääkärissä sekä kerrataan niitä arjen taitoja, kuten tiskaamista. Kaikki työnteki-

jät eivät toteuta edellä mainittuja tukitoimia, vaan kukin toimii omien ennaltamääriteltyjen 

työtehtäviensä mukaisesti. Tukikeinoja rinnastettiin haastatteluissa esimerkiksi omilleen 

muuttavan nuoren ihmisen elämäntaitojen opetteluun. 
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Mielenkiintoiseksi koettiin se, että asiakas saattaa tulla ihan minkä tahansa tilanteen 

kanssa hakemaan apua. Usein asiakkaan syy asiakkuuteen ei ole alkanut yhdessä 

yössä, vaan on useamman vuoden aikaansaannosta. Yksikön asiakkuus saattaa 

kestää muutamasta viikosta useampaan kuukauteen, jonka aikana asiakkaan kriisiyty-

nyttä tilannetta selvitellään asiakasohjausyksikön voimin yhdessä asiakkaan kanssa. 

Aina asiakkaan tilanteen selvittäminen ei kuitenkaan vaadi useampaa kotikäyntiä vaan 

joskus riittää jo työntekijän yhteydenotto puhelimitse, jolloin asiakas saa esimerkiksi yk-

sinäisyyteen helpotusta.  

 

Muun muassa sosiaalihuoltolaki ohjaa asiakasohjausyksikön toiminnan suunnittelua ja 

toteutusta. Lisäksi myös vanhuspalvelulaki mainittiin haastatteluissa ja lain tavoitteena 

on tukea ikääntyneen väestön terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Haastatel-

tavat kokivat kysymyksen laeista vaativaksi, koska työnkuva ja työkenttä on niin laaja. 

Lakeja, jotka ohjaavat työntekijöiden toimintaa ja tukevat ikääntyneen asiakkaan oikeuk-

sia on paljon, joten niitä oli haastateltavien mielestä hankala alkaa haastatteluajan puit-

teissa erittelemään. 

 

4.3 Merkitys ja hyöty 

Kysyimme millaisena sosiaalinen kuntoutus näyttäytyy ikääntyneille asiakkaille ja siitä, 

mikä merkitys sillä on heille. Haastateltavat uskoivat sosiaalisella kuntoutuksella olevan 

iso merkitys mielekkään ja omannäköisen elämän muotoilussa. Sen, että on itse kes-

kiössä tekemässä muutosta elämäntilanteeseen, on moni asiakas kokenut hyvin 

tärkeäksi. He kertoivat saaneensa asiakkailta enimmäkseen kiitollisuutta työstään ja tu-

estaan asiakkaan elämäntilanteen selvittämisessä.  

 

He myös kertoivat, että on myös niitäkin asiakkaita, jotka eivät koe tarvitsevansa apua, 

eivätkä tunnista tilanteensa olevan huono. Tällöin asiakkaan tilanteelle on todella han-

kala tehdä mitään. Asiakkaan kanssa työskentelyssä pidettiin olennaisena asiana asiak-

kaan omaa halua ja tarvetta tulla autetuksi, ihan siitäkin syystä, että työntekijän tulee 

noudattaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. 

 

Haastateltavat painottivat, että sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus ei ole tehdä asioita 

asiakkaan puolesta tai asiakkaan ohi. Ajoittain asiakkaat odottavat työntekijän 
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tekevän asioita hänen puolestaan, koska tilanteeseen liittyy esimerkiksi pelkoa tulla vää-

rinymmärretyksi, sanojen sekaisin menemisestä tai siitä, ettei asiakas itse ymmärrä mitä 

ihminen langan toisessa päässä kysyy. Pelko edellä mainituista asioista on kuitenkin 

vähentynyt, kun asiakas saa työntekijän kannustuksen ja tuen. Tarkoituksena on siis 

saada asiakas tekemään tuettuna asioita, esimerkiksi varaamaan lääkäriajan työntekijän 

kannustamana.  

 

Työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen on suuressa osassa kuntoutuksen onnistu-

mista. Aito kohtaaminen ja asiakkaan kuunteleminen koettiin haastateltavien keskuu-

dessa tärkeäksi luottamuksellista asiakassuhdetta rakentavaksi tekijäksi. Kohtaaminen 

on olennaista siitäkin syystä, että kun asiakas saa kerrottua suoraan missä kokee tarvit-

sevansa apua, se auttaa myös työntekijää kohdistamaan tukitoimia. Autettu asiakas ei 

tiedosta saaneensa apua nimenomaan sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin. 

 

Haastatteluissa ei erikseen nimetty sosiaalisen kuntoutuksen hyötyjä, paitsi kotona asu-

misen mahdollistuminen pidempään, elämäntilanne saadaan järjestykseen ja, että 

asiakas saa omasta arjestaan kiinni. Kotona asumisesta tulee mielekkäämpää, kun 

muun muassa talousasiat saadaan järjestykseen. Sosiaalista kuntoutusta saava asiakas 

saa parhaimman mahdollisen hyödyn, kun hän itse on sitoutunut auttamaan myös itse-

ään tilanteensa parantamiseksi. 

 

Haastatteluissa esiintyi myös sivulauseena henkilökunnan saama hyöty: työkokemus yk-

sittäisten asiakastilanteiden hoitamisesta. Erilaisten auttamismenetelmien pohtiminen 

auttaa työntekijää pysymään valmiuksissa uusien ja vastaavien tilanteiden varalle. Joi-

denkin asiakastapausten sanottiin olevan sellaisia, että uusien asiakkuuksien alkaessa 

on vaikea ennakoida sitä, mihin tilanteeseen on puuttumassa. Juuri tämänkaltaiset ta-

paukset koettiin erityisen opettavaisina ja hyödyllisinä ammattitaidon ylläpitämisen 

vuoksi. 
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5 Yhteenvetona 

Ikääntyvien kotona asumisen tukeminen nykyään on mielestämme rajautunut hyvin pal-

jon siihen, että huolehditaan fyysisestä terveydestä lääkinnällisin toimenpitein. Kotona 

asuminen mahdollistuu nykypäivänä koko ajan pidempään, mutta se ei takaa, että ko-

tona asuminen olisi mielekästä, jos ikääntyneellä ei ole voimavaroja ylläpitää sosiaalista 

verkostoa nyky-yhteiskunnassa. Yksinäisyys esimerkiksi läheisten ihmisten menetyksen 

tai poissaolon myötä on yksi sosiaalisista ongelmista, joka saattaa johtaa syrjäytymiseen 

ja oman hyvinvoinnin laiminlyömiseen, joka johtaa sittemmin elämänhallinnan menetyk-

seen. Koemme, että nyky-yhteiskunnassa on entistä helpompi syrjäytyä. Vaikka ikään-

tyneiden kotona asuminen onnistuu tuettuna hyvinkin pitkään, uskomme kiireettömällä 

kohtaamisella olevan suurin merkitys. Esimerkiksi kotihoidon nopea hoitokäynti ei tunnu 

samalta kuin täysin kiireetön kohtaaminen.  

 

Hakemamme teorian ja tekemiemme haastattelujen mukaan teimme johtopäätöksen, 

jonka mukaan sosiaalinen kuntoutus on yksilöllisesti suunnattuja tukitoimia, joilla tähdä-

tään ikääntyneen sosiaalisen toimintakyvyn ja  yhteiskunnallisen osallisuuden palautta-

miseen. Sosiaalinen kuntoutus pohjautuu muun muassa Sosiaalihuoltolakiin 

(1301/2014) ja lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli niin sanottuun vanhuspalvelulakiin. Lait sää-

tävät riittävien ja oikein kohdennettujen palvelujen muodostamisesta ja toteuttamisesta 

ikääntyneille heidän hyvinvointiaan ja etuaan ajaen. Lakien puitteissa toteutettavina tu-

kikeinoina voidaan pitää pankkiasioinnissa avustamista, tukemista kotitalouden ylläpi-

dossa (kevyt siivous, raivaussiivousten järjestäminen), kauppa- ja apteekkiasioinnissa 

avustaminen, saattaminen esimerkiksi lääkäriin sekä sosiaalisissa suhteissa avustami-

nen (tukikäynnit, joiden aikana kysytään kuulumisia, henkinen tuki). Erikseen toteutet-

tava sosiaalinen kuntoutus auttaa parantamaan niitä kohtia jotka vaikuttavat ikääntyneen 

kokonaistilanteeseen ja pärjäämiseen arjessa. 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen ytimen tulkitsimme olevan kohtaamisessa työntekijän ja ikään-

tyneen asiakkaan välillä. Ajan kanssa ja aidosti kohdattu asiakas saa mielestämme suu-

rimman hyödyn, sillä hän saa kokemuksen siitä, että juuri hänellä on merkitystä ja häntä 

halutaan kuunnella. Usein syrjäytyneillä ja yksinäisillä saattaa olla arvottomuuden tun-

netta, mikä pitkittää kriisiytynyttä tilannetta. Oikein ja asiallisesti kohdattuna asiakas on 

usein tyytyväinen saamaansa apuun, toimii itsenäisemmin arjessa ja kokee olevansa 

arvokas sellaisena kuin hän on. 
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Asiakkaan, hänen läheisensä tai esimerkiksi viranomaisen huoli-ilmoitus saattaa ohjata 

palvelutarpeen arviointiin, mikä aloittaa tarpeen mukaiset tukitoimet. Yksilöllisesti suun-

natut tukitoimet auttavat asiakasta saamaan elämästään kiinni, jolloin kotona-asumi-

sesta tulisi jälleen mielekästä. Yhdessä asiakkaan toteutettavat toimenpiteet elämästä 

kiinni saamiseksi antavat mielestämme asiakkaalle hyvin paljon, sillä henkilökohtainen 

huomio työntekijältä merkitsevät asiakkaalle sen, että juuri hänellä itsellään on tarkoitus 

ja merkitys.  

 

Sosiaalinen kuntoutus on mielestämme aina merkityksellistä niin saajalle kuin tekijälle-

kin. Saaja hyötyy siitä saaden tukea omaan arkeensa ja niihin tarpeisiin, jotka kokee 

elämässään vajavaisiksi. Tekijälle jokainen kohtaaminen ikääntyneen apua tarvitsevan 

kanssa kerryttää kokemuksia ja jokainen niistä opettaa jotakin.  

 

Geronomeilla on mielestämme todella hyvä ammatillinen lähtökohta toteuttaa sosiaalista 

kuntoutusta, koska sosiaalinen kuntoutus on ennen kaikkea ikääntyneen turvallisen ar-

jen tukemista ja kannustamista omannäköiseen, itsenäiseen elämään, jotka ovat tärkeitä 

pointteja koulutuksessa. Geronomeille annetaan jo koulutuksessa kaikki eväät ikäänty-

neiden aitoon kiireettömään kohtaamiseen ja koemme sen olevan yksi työskentelyn 

ydinasioista. 

 

5.1 Sosiaalisen kuntoutuksen tarkastelu 

Halusimme hyödyntää SWOT -analyysiä, sosiaalisen kuntoutuksen hyödyn pohtimi-

sessa. Koemme, että sosiaalisesta kuntoutuksesta on kaikin puolin hyötyä ikääntyneiden 

arjen tukemisessa. Sosiaalinen kuntoutus antaa ikääntyneelle asiakkaalle mahdollisuuk-

sia, joiden avulla hänen elämäänsä pyritään parantamaan. Positiivista on se, että sosi-

aalinen kuntoutus on asiakaslähtöistä ja, että asiakkaalla itsellään on tärkeä osuus tilan-

teen muutoksessa.  Sosiaalisella kuntoutuksella on nykymuodossaan paljon vahvuuksia 

ja mahdollisuuksia. (ks. taulukko 1.) 
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Taulukko 1: Ikääntyneiden sosiaalisen kuntoutuksen SWOT 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Oikein kohdennettu keino sosiaalisten 
ongelmien poistamiseksi 
- Moniammatillisuus toteutuksessa 
- Erikoistuminen ikäryhmittäin (gerontolo-
ginen sosiaalityö) 
- Auttaa myös ikääntyneen lähipiiriä 
- Asiakaslähtöisyys  

- Liian myöhäisessä vaiheessa tunnistettu 
ongelma 
- Asiakkaan tilanne todella pitkälle kriisiy-
tynyt 

Mahdollisuudet Uhat 

- Toimintakyky palautuu 
- Elämänlaatu kohenee 
- Asiakkaan loppuelämä mielekästä 
- Asiakkaan lähipiirin ongelmat lievittyvät, 
josta hyötyy asiakas itse 
- Asiakas saa itse mahdollsiuuden vai-
kuttaa tilanteensa parantamiseen 

- Asiakas ei tahdo itse muutosta tilantee-
seensa 
- Asiakkaan lähipiiri estää muutosta toi-
minnallaan 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen heikkoutena voidaan nähdä liian myöhään tunnistettu on-

gelma tai niin pitkälle kriisiytynyt tilanne, että sille on vaikea lähteä tekemään mitään 

ilman muita viranomaisia (esim. poliisi). Sosiaalisen kuntoutuksena toteuttamiselle on 

uhkana se, ettei asiakas tahdo apua vaan on tyytyväinen tilanteeseensa, joka jonkun 

muun ihmisen silmiin saattaa näyttää kaoottiselta. Myös se, että asiakas itse tai hänen 

lähipiirinsä ei hyväksy tukimenetelmiä ja toimii tahallaan niitä vastaan. Näissä tilanteissa 

tulee toimia itsemääräämisoikeuden ja lainsäädännön mukaisesti, sekä yrittää löytää 

rauhanomainen, toimiva ratkaisu yhdessä asianomaisten kanssa. 

 

5.2 Opinnäytetyön eettisyys 

Opinnäytetyön tekemisen aikana perehdyimme mielestämme oikein hyvin tutkimuseetti-

siin sääntöihin, eli tarkkailimme lähteidemme kirjausta, jotta mikään ei unohtuisi sekä 

pohdimme ja reflektoimme ääneen suunnitelmiemme syy ja seuraussuhteita, jotta esi-

merkiksi haastattelujen tunnistamattomuus onnistui. Mielestämme on tärkeää noudattaa 

tutkimuseettisiä ohjeita, koska emmehän itsekään haluaisi, että meidät voitaisiin tunnis-

taa omien vastaustemme perusteella. Yhteistyöyksikkömme on pieni ja haastateltavien 

vähäisyyden vuoksi halusimme turvata haastateltaville yksityisyyden ja suojan, jotta he 
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välttyvät haastattelun jälkeen kiusallisilta tilanteilta, jos joku heiltä kysyisi heidän vas-

tauksistaan.  

 

Opinnäytetyömme toteuttamisen vaiheissa olemme arvioineet jokaisen ratkaisun eetti-

syyttä, ja menetelleet sen mukaan. Työtämme ohjaavia kysymyksiä olivat muun muassa: 

Oliko oikein haastatella henkilökuntaa? Kuinka paljon voimme kirjoittaa yhteistyöyksi-

köstämme tunnistamattomuuden rajoissa? Miten kirjaamme tulokset, jotta ne ovat to-

denmukaiset, mutta oma tulkintamme näkyy? Tuomi ja Sarajärvi (2009: 125.) sanovat, 

että eettiset näkökulmat ohjaavat työskentelyä ja ratkaisuja. Koimme olevamme samaa 

mieltä siitä, että hetkelliset eettiset ratkaisut vaikuttavat tutkimukseen suureltakin osalta. 

Opinnäytetyömme tuntui olevan koko ajan suuri kokonaisuus, sillä yhtä osaa kirjoitta-

essa meidän piti pohtia sen eettistä ja yleistä liitännäisyyttä johonkin toiseen osaan työs-

sämme. Muutamaan otteeseen jouduimme pohtimaan uudelleen jonkin aiemmin hylkää-

mämme osion uudelleenliittämistä viitekehykseemme, jotta saimme jonkin asian yhdis-

tettyä loogisesti olennaiseen muotoon.  

 

Meidän opinnäytetyömme kohteena ollut asiakasohjausyksikkö ja sen tuottama ikäänty-

vien sosiaalinen kuntoutus on mielestämme pätevä ja tärkeä aihe. Kuitenkin yhteistyöyk-

sikön kuvaaminen ja haastattelutulosten kirjaus tähän työhön on täytynyt toteuttaa niin, 

ettei yksikön sijaintia tai yksittäisiä työntekijöitä tunnisteta. Se oli haastavaa siinä mie-

lessä, koska emme halua opinnäytetyömme vaikuttavan epäluotettavalta lähteeltä sitä 

lukevan henkilön silmissä. Mutta onnistuimme mielestämme tuomaan sosiaalisesta kun-

toutuksesta oleellisimmat asiat esille kunnioittaen haastateltavien tunnistamattomuutta 

ja yksityissuojaa. Tuomi ja Sarajärvi (2009) sanovat laadullisen tutkimusmenetelmän luo-

tettavuudesta, että se on tulkinnanvaraista, sillä arvio perustuu usein tutkimuskohtee-

seen ja -tarkoitukseen, tutkijoiden sitoutumiseen sekä aineiston käsittelyyn.  

 

5.3 Haastattelujen kokonaisuus 

Haastattelimme 5 henkilökunnan jäsentä, joista jokaisen työtehtäviin lukeutuu sosiaali-

sen kuntoutuksen toteutus osana moniammatillista tiimiä. Keskustelimme haastatteluista 

hyvissä ajoin yhteistyökumppanin kanssa ennen haastattelujen toteutusta. Totesimme 

yhdessä suunnitelmavaiheessa, että oli parempi keskittyä henkilökuntaan tutkimuskoh-

teena koska gerontologista sosiaalityötä toteuttava henkilökunta oli olennaisempaa koh-

deryhmää opinnäytetyömme tarkoituksen, eli yhtenäisen määritelmän muodostamisen 
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vuoksi.  Tämä myös siksi koska asiakasohjausyksikön asiakas ei välttämättä tiedosta 

saamansa avun olevan sosiaalista kuntoutusta, mikä tekisi sosiaalisen kuntoutuksen si-

sällön selvittämisestä vaativampaa.  

 

Haastatteluja varten teimme jokaiselle osallistujalle suostumuslomakkeen, jossa ker-

roimme taustatietoa opinnäytetyön aiheesta, miksi toteutamme haastattelut, mihin heiltä 

saatua aineistoa käytetään, kuka aineistoon pääsee käsiksi ja missä aineistoa säilyte-

tään. Tutkimusaineistoa säilytimme tietokoneella salasanojen takana, eivätkä opinnäy-

tetyön tekijöihin kuulumattomat voineet päästä aineistoon käsiksi. Kerroimme lomak-

keissa haastateltaville, että haastattelut ovat vapaaehtoisia ja heillä on oikeus vetäytyä 

haastattelusta, kieltää aineiston käyttö ja saada lisätietoa tutkimuksesta missä tahansa 

vaiheessa opinnäytetyöprosessia. Pyysimme lomakkeisiin allekirjoitukset, jotta saimme 

luvan käyttää aineistoa. Suostumuslomakkeen malli on liitteenä tässä raportissa: Liite 1. 

Suostumuslomakkeeseen kirjatut tutkimuskysymykset ovat hiukan eri kuin nykyiset, sillä 

ne muodostettiin jo keväällä suunnitelmavaiheessa. Uudet tutkimuskysymykset sisältä-

vät kuitenkin saman viitekehyksen.  

 

Halusimme sisällyttää suostumuslomakkeeseen mahdollisimman tarkkaan kaiken olen-

naisen tiedon opinnäytetyöstämme, sillä koemme sen tärkeäksi, että haastateltava tietää 

mihin osallistuu. Haastateltavan riittävä informoinnin kautta luottamuksellisen haastatte-

lija-haastateltava suhteen luominen on helpompaa. Me uskomme siihen, että luottamus 

muodostuu vahvemmaksi kun epätietoisuutta karsitaan riittävällä informaatiolla sekä sel-

keillä työvaiheilla ja tavoitteilla.  

 

Haastattelujen toteutus meni suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen haastattelun jälkeen 

pystyimme hieman tarkentamaan toimintatapaamme, mutta kysyimme kaikilta haasta-

teltavilta samat kysymykset (ks. Liite 2.). Saimme näin samoihin asioihin riittävästi näkö-

kulmaa. Ei olisi ollut tarkoituksenmukaista, mikäli olisimme kysyneet eri asioita. Analy-

sointivaiheessa pohdimme, jäivätkö haastattelukysymykset kuitenkin liian pintapuoli-

siksi. Pohdimme, olisimmeko saaneet syventäviä ja enemmän tarkentavia vastauksia, 

mikäli olisimme esittäneet haastatteluissa enemmän kysymyksiä. Toisaalta haastattelu-

tilanteissa emme olisi sitä voineet tehdä, sillä muutoin olisimme vain kysyneet asiaa, 

johon olimme juuri saaneet vastauksen. Totesimme että, vastaukset olivat riittäviä tutki-

muskysymyksiin nähden.  
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Hankitun haastatteluaineiston säilytimme lukkojen takana juuri siitä syystä, että edes ai-

neiston kautta kukaan ei pystyisi vahingossakaan tunnistamaan haastateltavaa. Litte-

roidessamme haastatteluja emme kirjoittaneet haastateltavien nimiä, vaan käytimme 

haastateltavista lyhenteitä V, V1 ja V2 (V=vastaaja). Haastatteluvastauksista teimme yh-

teenvetoja, eli emme käyttäneet vastauksia suoraan, koska se olisi saattanut johtaa tun-

nistamiseen. 

 

5.4 Tulevaisuus ja jatkokehittely 

Koemme, että nykyään puhutaan paljon yksilöllisyydestä ja yksilöllisistä tukitoimista, 

mutta mietimme toteutuuko yksilöllisyyden korostus puhutun mukaisesti. Tähän vaikut-

tavat yhteiskunnan resurssit ja esimerkiksi kotihoidon henkilöstölle säädetyt aikataulut. 

Tavatessamme ensimmäistä kertaa asiakasohjausyksikön työntekijöitä, mieliimme maa-

lautui ihannekuva yhteiskunnasta, jossa ikääntyneelle ja hänen tarpeilleen on todella va-

rattu aikaa ja hänet kohdataan oikeasti aidosti. Olimme vaikuttuneita saamastamme 

asiakasohjausyksikön toiminnankuvauksesta, että uskomme ihannekuvan toteutuvan, 

jos muuallakin varattaisiin enemmän resursseja nimenomaan sosiaaliselle kuntoutuk-

selle. Haastatellessamme työntekijöitä, he kertoivat asiakkaiden olleen kiitollisia jo sii-

hen, että heitä kuunnellaan ja heidät kohdataan aidosti. Mielestämme kohtaaminen on 

asian ydin, jolle on hyvä perustaa luottamus ja sitä kautta asiakassuhde.  

 

Opinnäytetyöstämme on mahdollista tehdä jatkotutkimus. Siihen voitaisiin ottaa esimer-

kiksi asiakaspalautteellinen näkökulma, jotta saadaan vieläkin tarkempi kuvaus sosiaa-

lisen kuntoutuksen ja asiakasohjausyksikön työntekijöiden työn tehoavuudesta. Asia-

kasohjausyksikön asiakaskunta antaisi ehkä paremman kuvan ja toiminnan kehittämis-

lähtökohdan kuin meidän opinnäytetyömme, jossa keskityttiin vain henkilökunnan näke-

mykseen asiasta. Jatkotutkimus on mahdollista toteuttaa myös jossakin toisessa sosi-

aali- ja terveysalan yksikössä. Meidän opinnäytetyömme toteutettiin vuosina 2018–2019. 

Muutaman vuoden päästä, jos joku muu päättää tehdä jatkotutkimuksen, sosiaalisesta 

kuntoutuksesta löytynee enemmän tietoa kuin meidän työhömme. Sosiaalisen toiminta-

kyvyn ylläpito on meidän mielestämme kasvava ilmiö kotona asumisen tukemisessa.  

 

Kasvavan ikääntyvien määrän vuoksi olisi mielestämme hyvä, että sosiaalisen kuntou-

tuksen merkitystä ja saatavuutta korostettaisiin ja lisättäisiin. Sosiaalisen kuntoutuksen 

ennaltaehkäisevä puoli auttaisi kehittämään ikääntyvien hyvinvointia ja mielekkäämpää 
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kotona asumista. Aikaisessa vaiheessa puututtuun ja hoidettuun ongelmaan ei myöhem-

min tarvitsisi kohdentaa esimerkiksi tehostettua tukea. Sillä olisi vaikutus ikääntyvien hy-

vinvointiin kohdennettuihin resursseihin niin, että yhä useampi saisi tarvitsemaansa tu-

kea.  
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Suostumuslomakkeen malli 

Haastatteluun tarvittava suostumuslomake 

Tutkimuksen nimi: Ikääntyvien sosiaalinen kuntoutus asiakasohjausyksikön näkökul-
masta 
 

Tutkijoiden yhteystiedot: 
Sanni Ojansuu 
Geronomiopiskelija 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
email:  
 

 
Sonja Lampén 
Geronomiopiskelija 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
email:  

Opinnäytetyö 
 

Teemme opinnäytetyötä ikääntyvien sosiaalisesta kuntoutuksesta ja tarvitsemme asia-
kasohjausyksikön näkökulmaa sosiaaliseen kuntoutukseen. Keräämme työtämme var-
ten haastattelumateriaalia asiakasohjausyksikön työntekijöiltä. Opinnäytetyötä varten 
kerättävän materiaalin hankinta aloitetaan elokuussa 2018 ja haastattelut toteutetaan 
haastateltavan henkilön kanssa erikseen sovittuna aikana elo-lokakuussa 2018. Kysy-
myksemme ovat seuraavat:  
 

1. Millä keinoin asiakasohjausyksikkö toteuttaa sosiaalista kuntoutusta?  
2. Mitä hyötyä on sosiaalisesta kuntoutuksesta yleensä ja asiakasohjausyksikön toteut-
tamana?  
3. Millainen on asiakkaan polku asiakasohjausyksikössä ja miten se liittyy sosiaaliseen 
kuntoutukseen?  

 
Haastattelukysymykset pohjautuvat tutkimuskysymyksiimme: Millaista on asiakasoh-
jausyksikön toteuttama sosiaalinen kuntoutus ja mitä hyötyä sosiaalisesta kuntoutuk-
sesta odotetaan olevan ikääntyneelle asiakkaalle? Miten asiakkuus alkaa asiakasoh-
jausyksikössä, ja miten yksikön henkilökunta näkee sosiaali- 
sen kuntoutuksen ja sen hyödyt? 
 

Haastatteluun pyydetään vain asiakasohjausyksikön työntekijöitä. Haastatteluun osallis-
tuminen on täysin vapaaehtoista ja haastateltavalla on oikeus vetäytyä haastattelusta 
opinnäytetyön tekemisen aikana ilman seuraamuksia. Esimerkiksi haastateltava voi 
haastattelun jälkeen vielä kieltää antamansa haastattelun käyttämisen opinnäytetyössä. 
Haastateltavilla on oikeus saada lisätietoa haastattelusta missä tahansa vaiheessa opin-
näytetyön tekemistä. 
 

Haastattelu äänitetään, jotta me voimme myöhemmin tarkastella vastauksia opinnäyte- 
työmme tekemisessä. Äänitykset me litteroimme, eli kirjoitamme puhutun tekstitiedos-
toksi. Haastattelut ovat luottamuksellisia, ja meitä sitoo vaitiolo haastateltavien ja heidän 
vastauksiinsa liittyen. Emme käytä vastauksia suoraan työssämme, vaan muodostamme 
yhteenvedon vastauksista. Tämä siksi, jotta yksittäistä vastaajaa ei tunnistettaisi vas-
tauksen perusteella. 
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Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys 
 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, miten asiakasohjausyksikkö ja sen mo-
niammatillinen tiimi toimii. Perehdymme myös asumisohjaajan työnkuvaan, sillä se on 
suhteellisen uusi toimenkuva asiakasohjausyksikössä. Tavoitteenamme on muodostaa 
selkeä kuva asiakasohjausyksikön toiminnasta ja sen toteuttamasta ikääntyneiden sosi-
aalisesta kuntoutuksesta kirjalliseksi materiaaliksi. Haluamme asiakasohjausyksikön 
hyötyvän tästä tutkimuksesta niin, että asiakasohjausyksikön työntekijät voivat tarvitta-
essa hyödyntää opinnäytetyömme sisältämää materiaalia. Tahdomme muodostaa tieto-
paketin, jonka voisi liittää esimerkiksi asiakasohjausyksikön henkilökunnan perehdytys-
kansioon. 
 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen 
 

Hankittua materiaalia käytämme ainoastaan me opiskelijat silloin kun kirjoitamme opin-
näytetyötä. Emme luovuta haastatteluista tehtyä litterointia tai muitakaan tietoja eteen-
päin ulkopuolisille, emmekä nimeä opinnäytetyössämme haastateltavaa tai haastatelta-
van henkilön tunnistetietoja (sukupuoli, ikä, työpaikka jne.). Kerättyä materiaalia me säi-
lytämme tietokoneella salasanojen takana kansiossa, johon asiattomilla ei ole mahdolli-
suutta päästä katselemaan tietoja. Paperisen materiaalin säilytämme lukollisessa pöytä-
laatikossa ja varmistamme, ettei avain ole ulkopuolisten saatavilla. Opinnäytetyömme 
jälkeen hävitämme haastattelumateriaalin niin, ettei siihen pääse kukaan enää käsiksi. 
 

Suostumus haastatteluun 
 

Olen tietoinen haastatteluni käyttötarkoituksesta ja siitä miksi minua haastatellaan. 
Suostun antamaan haastattelun asiakasohjausyksikön työntekijänä ja vastaamaan mi- 
nulle esitettyihin kysymyksiin. Haastattelustani saatua materiaalia saa käyttää opinnäy- 
tetyön teossa. Olen tietoinen oikeudestani peruuttaa haastatteluun osallistuminen, haas-
tattelun keskeytykseen tai haastattelumateriaalin käytön kieltämiseen opinnäytetyössä. 
 

_____________________________________________________________________ 
Päiväys Tutkittavan allekirjoitus 
 

_____________________________________________________________________ 
Päiväys Tutkijan allekirjoitus 
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Haastattelurunko 

Saapuminen, tervehdykset 
 
Haastattelun tarkoituksen ja syyn, toteutustavan ja analysoinnin avaaminen, haasta-
teltavan suostumuslomakkeen allekirjoitus.  
 
Kysymykset: 

o Millainen on työnkuvasi, mitä työpäivääsi sisältyy? 
o Mitä on sosiaalinen kuntoutus? Millaisin keinoin sitä toteutetaan? 
o Miksi sosiaalinen kuntoutus on tarpeellista, miksi asiakasohjausyksikkö to-

teuttaa sitä? Perustelisitko vastaustasi meille? 
o Miten asiakasohjausyksikkö sitä toteuttaa kokonaisuudessaan? 
o Miten sinä toteutat sosiaalista kuntoutusta? Mikä on roolisi asiakasohjausyk-

sikössä? Liittyykö ammattisi fyysisen, sosiaalisen vai psyykkisen hyvinvoin-
nin ylläpitoon? 

o Mikä merkitys sosiaalisella kuntoutuksella on mielestäsi asiakkaille? Koetko 
sillä olleen vaikutusta ikääntyneen asiakkaan toimintakykyyn? 

o Millainen on asiakkaan polku sosiaaliseen kuntoutukseen? Mikä on roolisi 
asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen polulla? 

 
Haastattelun lopetus 
 
Keskustelemme kysymyksistä 
  
“Kiitos ja heihei” 

 

 


