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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Mari on 20-vuotias nuori nainen. Hän on suorittanut peruskoulun, mutta sen jälkeen

opiskelu on jäänyt. Mari on tosin aloittanut kahdella eri linjalla ammattikoulussa,

mutta molemmat jäivät kesken hyvin pian motivaatio-ongelmien ja masennuksen

vuoksi. Marin elämää hankaloittavat masennus ja paniikkihäiriö. Myös Marin van-

hemmilla on mielenterveysongelmia, ja lapsena hän onkin ollut välillä sijoitettuna.

Marilla on vain muutama kaveri, joiden kanssa hän juo lähes päivittäin ja polttaa

kannabista silloin tällöin. Päivät kuluvat usein nukkuen ja yöt juhlien. Elämä ajelehtii

eteenpäin, eikä Marilla ole tulevaisuuden suhteen suunnitelmia. Mari kaipaa kuiten-

kin tilanteeseen muutosta, mutta hän ei tiedä mistä lähteä liikkeelle.

Mari on ollut jo lapsesta asti viranomaistyön kohteena ja käy edelleen säännöllisesti

sosiaalityöntekijän luona ja terapiassa. Näiltä tahoilta saatu tuki ei kuitenkaan ole tar-

peeksi tiivistä ja Marin elämä on hyvin epäsäännöllistä ja ajelehtivaa. Marin ongelmat

eivät ole niin vaikeita, että hän tarvitsisi laitoshoitoa, mutta päivittäisessä elämässä on

silti monia tuentarpeita. Mistä siis saisi apua?

Marin tarina on kuvitteellinen, mutta se voisi silti aivan hyvin olla nuoren naisen to-

dellinen tarina ja muistuttaa monien KuntoTyö-projektin asiakkaiden elämäntarinoita.

Marin kaltaisten nuorten tarpeisiin vastaamaan syntyi Vaajakoskella KuntoTyö-

projekti. Vaajakosken Suvanto Ry:n ylläpitämässä päiväkeskuksessa alkoi käydä nuo-

ria, jotka kaipasivat tukea elämäntilanteessaan. Päiväkeskuksen toiminta ei kuitenkaan

vastannut heidän tarpeitaan. Myös viranomaiset kokivat uuden tukimuodon tarpeelli-

seksi. KuntoTyö-projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Vaajakosken

Suvanto Ry:n toteuttama kolmivuotinen projekti, joka toteutetaan vuosina 2006–2008.

(Vaajakosken Suvanto ry:n hanke syrjäytymisuhan alla olevien nuorten aktivoimiseksi

ja työllistämiseksi, nd.) KuntoTyö-projekti on osa Sininauhaliiton Värit Elämään -

verkostohanketta ollen yksi kolmesta osaprojektista. Projektin päämääränä on päih-

teistä ja mielenterveysongelmista aiheutuvien haittojen vähentäminen. Tavoitteena on

aktivoida ja tukea nuoria aikuisia, joilla on kohonnut syrjäytymisen riski päihde- ja/tai

mielenterveysongelmien takia ja jotka eivät työllisty perinteisin työllistymiskeinoin.

(Hietakangas & Lahti, 2006

Nuorille on perinteisesti ollut kaksi vaihtoehtoa pakollisen oppivelvollisuuden suorit-

tamisen jälkeen; jatkaa opintoja tai siirtyä työelämään. Työelämässä tapahtuneiden

muutosten vuoksi ilman ammatillista koulutusta olevien nuorten on kuitenkin suuria
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vaikeuksia työllistyä. Hankalin tilanne on nuorilla, joiden tarpeet eivät liity pelkästään

lisäkoulutukseen ja työelämävalmiuksien parantamiseen. Syrjäytymisvaarassa olevilla

nuorilla opiskelemaan tai työelämään siirtymiseen liittyvät ongelmat ovat usein mo-

nimuotoisia ja vaikeita. Esimerkiksi masennusoireista, oppimisvaikeuksista ja päihde-

ongelmista kärsivät nuoret tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamaa apua ja

osaamista. Erittäin tärkeää olisi se, että joku taho ottaisi kokonaisvastuun nuoren tilan-

teesta. Hyvin pitkälle viety erikoistuminen palvelurakenteessa voi jopa haitata nuoren

ongelmien selvittämistä. (Välimäki, 2007, 23) KuntoTyö-projektin tavoitteena on olla

tämä taho, joka ottaa kokonaisvastuun nuoren tilanteessa ja on Marin kaltaisten nuor-

ten tukena arjessa.

Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy on ajankohtainen aihe joka näkyy myös viralli-

sissa, valtakunnallisissa tavoitteissa. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen

19.4.2007 julkaistussa hallitusohjelmassa korostetaan vastuullista ja välittävää Suo-

mea, jossa ketään ei saa jättää yksin. (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen oh-

jelma, 2007) Yksi sosiaali- ja terveysministeriön strategian neljästä pääkohdasta kos-

kee köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä. Keinoina tähän mainitaan muun muas-

sa ennaltaehkäisevän näkökulman nostaminen ensisijaiseksi toimintamalliksi, sekä

kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen, jotta ne voivat tukea syrjäy-

tymisriskin alaisia ryhmiä. Strategiassa korostetaan myös erityisesti perheiden, lasten

ja nuorten kohdalla jo alkaneeseen syrjäytymiseen puuttumista ja sen katkaisemista,

sekä vaikeasti työllistyvien tukemista. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 –

Kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa, 2006.) Maa-

liskuussa 2006 tuli voimaan uusi nuorisolaki, jonka tavoitteena on nuorten kasvun ja

itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja kasvu- ja

elinolojen parantaminen, sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Sosiaalisella vah-

vistamisella tarkoitetaan ”nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantami-

seksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi”. (L 27.1.2006/72)

Opinnäytetyö sai alkunsa syksyllä 2006, kun tein asiakastyön suuntaavan harjoittelun

KuntoTyö-projektissa. Projektin henkilökunta ehdotti, että tekisin opinnäytetyönäni

tutkimuksen projektista. Kiinnostuin heti aiheesta, sillä olen koko opiskelujeni ajan

ollut kiinnostunut päihde- ja mielenterveystyöstä ja erityisesti nuorista asiakasryhmä-

nä. Ideaa kehiteltiin pikku hiljaa ja toteutus alkoi tammikuussa 2008. Opinnäytetyöni

tarkoitus on selvittää KuntoTyö -projektin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien koke-
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muksia ja mielipiteitä projektista. Tutkimuksen tavoitteena on tukea KuntoTyö-

projektin arviointia ja kehittämistä.

2 AIKAISEMPIA PROJEKTEJA JA TUKIMUKSIA

KuntoTyö-projektista tai muista Värit Elämään -hankkeen osaprojekteista ei ole aikai-

semmin tehty tutkimuksia. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogik-

si opiskeleva Tuire Witting tekee kuitenkin syksyllä 2008 opinnäytetyön Äänekosken

Nojari -projektista. Muita nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn pyrki-

viä projekteja on kuitenkin tutkittu aikaisemminkin ja esittelen tässä niistä muutaman

esimerkin.

Turun Koho-projekti

Turun kaupungin, työministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Koho-

projektissa (Koho pitää pinnalla) hankittiin kokemuksia syrjäytymisvaarassa olevien

nuorten työllistymisedellytysten parantamisesta. Hanke toteutettiin Kelan, Turun kau-

pungin eri hallintokuntien ja Turun työvoimatoimiston yhteistyönä. Koho-aineisto

perustuu kolmen täyden ikäluokan seurantaan työ- ja opiskelumarkkinoilla. Interven-

tioryhmän muodostivat tilastojen perusteella kaikki 17–19-vuotiaat työttömät turkulai-

set, myöhemmin ikäraja muutettiin koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita. Hankkeen

keskeisenä tavoitteena oli saada kokemusta vajaakuntoisten nuorten kuntoutustutki-

musten tekemisestä laitospalvelujen piirissä. Samalla pyrittiin muodostamaan koko-

naiskuvaa hankkeeseen osallistuvien nuorten elämäntilanteesta, nuorten mahdolli-

suuksista kuntoutua, sekä syistä, jotka olivat johtaneet syrjäytymisriskiin. (Halonen,

Aaltonen, Hämäläinen, Karppi, Kaukinen, Kervilä, Lehtinen, Pere, Puukka, Siitonen,

Silvennoinen & Talo, 2007, 6, 70–71)

Hankkeessa todettiin, että vajaakuntoisen ja syrjäytymisvaarassa olevan nuoren kun-

toutus on hyvin toteutettavissa, mutta se edellyttää paljon resursseja. Myös nuorten

valintakriteereihin, tukipalveluihin ja motivointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten elämät olivat ongelmallisia monella tasolla.

Monen taustalla oli mittava viranomaistyö, sillä ongelmat olivat kehittyneet lapsuu-

desta lähtien. Siirtymävaihe koulusta työelämään oli kuitenkin jäänyt ilman tukihenki-

löä tai – tahoa ja ammatilliset suunnitelmat eivät olleet edenneet. Suurella osalla nuo-

rista ongelmat ilmenivät mielenterveys- ja käyttäytymisen häiriöinä ja useilla todettiin

mielenterveyspalvelujen tarvetta. Palvelujen saatavuus on kuitenkin usein ongelmal-
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lista, koska resurssit ovat riittämättömiä. Suurelle osalle nuorista voitiin tehdä tavoit-

teellinen ammatillinen suunnitelma, mutta joillakin sen käynnistäminen arvioitiin

mahdolliseksi vasta riittävän kuntoutumisen toteuduttua. (Halonen ym., 2007, 6, 70–

71.)

Tampereen Koho-projektit

Tampereella on toteutettu kaksi Koho-projektia, vuosina 2001–2002 Koho ja vuosina

2003–2004 Koho II. Projektin kohderyhmään kuuluivat tamperelaiset, vailla ammatil-

lista koulutusta olevat tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet 17 -24-vuotiaat

nuoret. Useimmat kohderyhmän nuorista olivat asiakkaana sekä sosiaalitoimessa että

työhallinnossa. Molemmissa projekteissa tavoitteena oli ohjata nuoria koulukseen ja

työelämään ja siten ehkäistä nuorten sosiaalista syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

Koho II -projektissa jatkettiin ykkösvaiheessa aloitettua työtä ja kakkosvaiheen lähtö-

kohdaksi otettiin esiin nousseet pulmat ja niiden ratkaiseminen. Projektin toteutti Sil-

ta-Valmennusyhdistys ja tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Tampereen kaupungin

sosiaali- ja terveystoimi sekä Tampereen työvoimatoimisto. (Päättyneet hankkeet,

Nd.)

Koho II-projekti tarjosi nuorille neuvontaa, ohjausta ja valmennusta ammatillisen tu-

levaisuuden pohdinnassa. Projektin aikana pyrittiin myös luomaan rakenteita, jotka

voisivat tukea nuorille suunnattujen palvelukokonaisuuksien rakentumista. Projektissa

aloitti yhteensä 384 nuorta, heistä 37 % sijoittui työharjoitteluun, 23 % koulutukseen,

11 % avoimille työmarkkinoille, 17 % muualle (esimerkiksi äitiyslomalle, armeijaan,

kuntouttavaan työtoimintaan) ja 12 % jäi työttömäksi. 88 aloittanutta nuorta, eli 23 %

keskeytti projektin. Palautekyselyyn vastanneet nuoret kokivat saaneensa apua erityi-

sesti ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, koulutuspaikan haussa, sopivan työharjoit-

telupaikan haussa, päivärytmin saamisessa kohdalleen ja raha-asioiden selvittelyssä.

Parhaana Kohossa pidettiin rentoa ilmapiiriä sekä henkilökohtaista ja osaavaa palve-

lua. Projektissa kehitettyjä toimintamalleja ja – tapoja sekä palveluja on jatkettu pro-

jektien jälkeen toteuttajaorganisaatio Silta-Valmennusyhdistyksen toimintana Koho-

palvelut nimisenä nuorten palveluna. (KOHO II-projekti: loppuraportti 2003 – 2004.

Nd.)
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3 SYRJÄYTYMINEN

3.1 Syrjäytymisen käsitteen määrittelyä

Yksilön syrjäytyminen yhteiskunnasta sekä työttömyyden negatiiviset seuraukset ovat

olleet eurooppalaisten yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuskohteita 1800-luvulta lähtien,

muun muassa Karl Marx, Friedrich Engels ja Emile Durkheim tutkivat oman aikakau-

tensa yhteiskuntien eriarvoisuutta. Syrjäytymisen käsite on omaksuttu suomalaiseen

sosiaalipoliittiseen keskusteluun alun perin Ruotsista 1970-luvulla tehdystä työmark-

kinatutkimuksesta, jossa käsitteellä tarkoitettiin lähinnä työelämästä syrjäytymistä.

Sittemmin termi alkoi saada myös muita merkityksiä huono-osaisuuden kasautumi-

seen viittavana käsitteenä. (Ek, Saari, Viinamäki, Sovio & Järvelin, 2004, 16.)

Syrjäytyminen ei ole käsitteenä yksiselitteinen. Yleensä sillä kuitenkin tarkoitetaan

suomalaisessa keskustelussa huono-osaisuuden kasautumista, johon liittyy usein al-

hainen koulutustaso, toistuva tai pitkäaikainen työttömyys, elämänhallintaan liittyvät

ongelmat, toimeentulo-ongelmat sekä syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudes-

ta. Ilmiöön voi liittyä myös fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai päihteiden käyttöä.

Vain harvoin yksittäiset vastoinkäymiset johtavat syrjäytymiseen, kyseessä on proses-

si jonka ajallinen kesto voi olla hyvinkin pitkä. (Kuorelahti & Viitanen, 1999, 5.)

Syrjäytymisellä tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan välisten sidosten heikkoutta. Kä-

site voidaan nähdä myös ikään kuin elämänhallinnan vastakohtana. Syrjäytyminen

tulisikin nähdä prosessina, jossa elämänhallinnasta siirrytään vähitellen kohti syrjäy-

tymistä. Syrjäytymisen etenemiseen vaikuttavat monenlaiset puutteet ja ongelmat hy-

vinvoinnissa, jotka johtavat heikentyneeseen elämänhallintaan. Kaikki syrjäytyneet

eivät kuitenkaan ole samassa määrin syrjäytyneitä, vaan kyse on erilaisista riskiteki-

jöistä ihmisten elämässä ja näiden riskien hallinnasta. Syrjäytyminen on sitä syvem-

pää, mitä useammalla elämänalueella henkilö joutuu vetäytymään syrjään. Syrjäyty-

miseen liittyvätkin voimakkaasti taloudellisten ja henkisten voimavarojen sekä sosiaa-

lisen ja kulttuurisen pääoman puute ja osattomuus.  (Aaltonen, Ojanen, Vihunen &

Vilén, 1999, 423–424.)

Syrjäytymistä kuvataan yksilötasolla yleensä moniulotteisena huono-osaisuutena. Syr-

jäytymisen indikaattoreiksi voidaan kuvata esimerkiksi seuraavat asiat:

- kesken jäänyt koulutus tai matala koulutustaso
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- puutteellinen tai ahdas asuminen

- työttömyys tai ennenaikainen eläke

- taloudelliset vaikeudet (pienituloisuus, riippuvuus toimeentulotuesta)

- hankalat ihmissuhteet, ystävien ja luottamuksellisten ihmissuhteiden puuttu-

minen

- yhteiskunnallisen osallistumisen vähyys

- elämänhallinnan ongelmat, raskaat elämäntapahtumat, runsas alkoholinkäyttö

- pitkäaikaiset sairaudet tai huono terveydentila

Useiden syrjäytymisindikaattoreiden samanaikainen esiintyminen saman ihmisen elä-

mässä voi merkitä vakavan syrjäytymisen riskiä. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 137.)

Huono-osaisuus ja syrjäytyminen johtavat usein psykososiaalisen toimintakyvyn

heikkenemiseen ja toisaalta taas toimintakyvyn heikkeneminen altistaa syrjäytymisel-

le. Kun yhteisöä ja yksilöä yhdistävät siteet heikkenevät merkittävästi, voidaan puhua

syrjäytymisestä. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen, 2002, 68.) Savu-

kosken ja Kauramäen (2004, 124) mukaan toimintakyky voi kaventua erilaisista syis-

tä, esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai vamman seurauksena. Toisin sanoen kyse

on erilaisista syrjään joutumisen seurauksista, joita on määritelty syrjäytymiskäsitteen

avulla. Syrjäytymisen määrittelyn hankaluutena on käsitteen epämääräisyys, sille ei

ole olemassa yhtä yhteistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Syrjäytymiskäsitettä on kritisoitu siihen sisältyvästä ulkopuolisuudesta, sivullisuudes-

ta ja pysähtyneisyydestä. Käsite pitää sisällään ajatuksen, jonka mukaan ihmiset ovat

reunalla tai ulkopuolella, etäällä jostakin joka ajatellaan keskukseksi. Käsitteeseen

liittyy harhakuvitelma siitä, että sen vastakohtana olisi olemassa jokin täydellinen yh-

teys. Onkin ehdotettu, että syrjäytymiskäsitteen sijasta voitaisiin käyttää käsitettä

marginaali, joka kuvaa monipuolisemmin ja todenmukaisemmin tapaa jäsentää reunal-

la elävien arkea ja toimintaa. Kovinkaan moni ei tämän päivän suomalaisessa yhteis-

kunnassa ole kokonaan ulkopuolinen, vaan yhteiskunnassamme on monitasoista osal-

lisuutta, jonka tarkastelemiseen marginaalin käsite joustavuudessaan antaa hyvän läh-

tökohdan. Marginaalin käsitteeseen sisältyy oletus monisuuntaisesta liikkeestä antaen

näin tilaa reunalla elävien ihmisten valinnoille ja ratkaisuille ja niitä koskeville erilai-

sille tulkinnoille.  (Savukoski & Kauramäki, 2004, 124)
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Tavallisesti syrjäytyminen määritellään ei-toivottavana ilmiönä, josta on syytä pyrkiä

pois. Tällainen syrjäytymisen määrittyminen johtaa helposti syrjäytyneiden ihmisten

kielteiseen leimaantumiseen. Joskus sosiaalityö voi vielä vahvistaa kielteistä leimaa-

mista, mikäli asiakkaiden elämäntilanteessa keskitytään vain ongelmiin voimavarojen

ja vahvuuksien sijasta. Ongelmien todellisuudesta huolimatta ei tulisi keskittyä vain

ongelmiin niin perusteellisesti, että voimavarat unohtuvat. Lähtemällä voimavaroista,

vahvuuksista ja mahdollisuuksista voidaan toteuttaa syrjäytymisen vastakohtaa, eli

yhteiskunnallista osallisuutta tai integraatiota. Erilaisia voimavaroja vahvistamalla ja

laajentamalla pyritään edesauttamaan osallisuutta yhteiskunnassa. (Raunio, 2006, 44,

47)

3.2 Nuoret syrjäytymisuhan alla

Nuorten syrjäytyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat erilaiset riskit ja

niistä selviytyminen sekä erilaisten hyvinvointipuutteiden kasautuminen nuoren elä-

mään sen eri vaiheissa. Ilmiön monimuotoisuuden takia tarkkoja tilastoja vuosittain

syrjäytyvien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrästä ei ole olemassa, arvion

mukaan kuitenkin noin 2-5 % kustakin ikäluokasta omaa keskimääräistä suuremman

riskin syrjäytyä. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén, 1999, 423–425)

Nuorten syrjäytyminen liittyy nuoren omaan toimintaan ja/tai kasvuolosuhteisiin, jot-

ka syrjäyttävät hänet normaalina pidettävästä psykososiaalisesta kehityksestä. Syrjäy-

tyvän nuoren suhteet lähiympäristöön ovat usein ongelmallisia, mutta samalla hän voi

olla riippuvainen yhteiskunnan tuesta ja palveluista. Kun puhutaan nuorten syrjäyty-

misestä, tarkoitetaan sillä usein syrjäytymisvaaraa. Nuoruutta pidetään usein ”syrjäy-

tymisherkkänä” ikäkautena. Nuorten syrjäytymisalttiutta selittävät ikävaiheeseen kuu-

luvat monet muutokset; normaaliin nuoruusiän kehitykseen katsotaan kuuluvan muun

muassa siirtyminen peruskoulutuksesta ammattikoulutukseen ja myöhemmin työelä-

mään, sekä siirtyminen lapsuudenkodista itsenäiseen elämään. (Lämsä, 1999, 55)

Aaltosen ja muiden (1999) mukaan syrjäytymistä voidaan tarkastella kolmen eri teki-

jän kannalta: taloudellisten resurssien, sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen sekä

vaikuttamismahdollisuuksien suhteen. Nuorten kohdalla taloudelliset resurssit kytkey-

tyvät perheen mahdollisuuteen tukea nuorta sekä mahdollisuuksiin osallistua työelä-

mään. Nuorten pitkäaikainen työttömyys saattaa johtaa syrjäytymisvaaraan, sillä ta-

loudelliset resurssit kytkeytyvät selvästi palkkatyöhön. Lisäksi työelämästä syrjässä
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oleminen merkitsee edelleenkin yhteiskunnassamme poikkeusta ihanteellisesta ja ta-

voiteltavasta elämäntavasta. Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ulkopuolelle

jääminen aiheuttaa nuorelle vakavan riskin syrjäytyä. Sosiaalisilla sidoksilla, kuten

perheellä, kavereilla, koulutuksella ja työllä on keskeinen merkitys nuoren yhteiskun-

taan integroitumisessa. Jotta nuori voisi integroitua yhteiskuntaan, hänellä on oltava

riittävä sosiaalisten suhteiden muodostama sosiaalinen verkosto, josta hän saa erilaisia

yhteiskunnassa menestymiseen tarvittavia pääoman muotoja, kuten sosiaalista ja kult-

tuurista pääomaan. Voidaan olettaa, että sosiaalisten siteiden määrän vähyys tai niiden

heikko laatu lisää riskiä yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Vallankäytöstä ja vaikutus-

mahdollisuuksista voi joutua suljetuksi pois useista eri syistä. Etenkin nuorilla omiin

asioihin vaikuttaminen ja omien etujen valvonta saattaa liittyä tiedon tai motivaation

puutteeseen. Syrjäytyneille ihmisille onkin tyypillistä poliittinen passiivisuus, vähäi-

nen kiinnostus asioihin vaikuttamiseen sekä yleinen vetäytyminen päätöksenteosta.

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén, 1999, 424–425)

Se, että nuori on syrjäytymisvaarassa, ei merkitse sitä, että hän syrjäytyisi. Jotta voi-

daan puhua varsinaisesti syrjäytymisestä tilana, täytyy nuoren elämäntilanteen täyttää

monta ehtoa. Vaikka nuorta ei yksittäisten hyvinvointipuutteiden perusteella voida

pitää syrjäytyneenä, kertovat jo yksittäiset ongelmat syrjäytymisestä prosessina, jossa

siirrytään elämänhallinnasta kohti syrjäytymistä. Syrjäytymisvaarassa on kyse riskite-

kijöiden ja ongelmien esiintymisestä nuoren elämässä, sekä näiden riskien hallinnasta

ja ongelmien ratkaisuyrityksistä.  Syrjäytymisvaarassa olevalla nuorella on mahdolli-

suus sekä syrjäytymiseen, että selviytymiseen. Jokaisella nuorella on ongelmien ja

puuteiden lisäksi myös voimavaroja ja jokainen voi vaikeuksistaan huolimatta selviy-

tyä. (Lämsä, 1999, 55–57)

3.3 Syrjäytyneet vai syrjäytetyt?

Laajasti käsitettynä yksilön syrjäytyminen yhteiskunnasta on seurausta hänelle kasau-

tuvista erilaisista hyvinvointipuutteista. Kun käytetään syrjäytymisen käsitettä, yksilön

hyvinvointipuutteiden tarkastelu kannattaa liittää yhteiskunnan kehitysprosesseihin.

Yhteiskunnallisella tasolla syrjäytymisen ilmiöön kuuluvat hyvinvointiresurssien

niukkuus ja niiden epätasainen jakautuminen. Yhteiskunnassa elää väestöä, jolla olisi

varaa hankkia hyvinvointinsa kasvattamiseksi tarvittavia hyödykkeitä enemmän kun

niitä on tarjolla ja toisaalta väestöä jolla ei ole varaa hankkia edes kohtuullisen hyvin-
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voinnin takaavia hyödykkeitä. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat joutuvat sivuun yh-

teiskunnallista ”hyvää” jaettaessa erilaisten yhteiskunnassa toimivien mekanismien ja

menettelytapojen vuoksi. (Ek, Saari, Viinamäki, Sovio & Järvelin, 2004, 17.) Voi-

daankin sanoa, että syrjäytymiseen vaikuttavat yksilö- ja ryhmätasoisten ilmiöiden

lisäksi myös makrotason ilmiöt. Niillä tarkoitetaan sellaisia yhteiskunnan piirteitä,

jotka aiheuttavat sen, että osa kansalaisista syrjäytyy tai syrjäytetään, tahtomattaan ja

ilman omaa syytä, valtavirrasta. Tällaisia ilmiöitä ovat muun muassa korkea työttö-

myysaste, suuret tuloerot ja ihmisten erilaisuuteen liittyvät ennakkoluulot. (Järvikoski

& Härkäpää, 2004, 135.)

Yhteiskunnassa toimivista syrjäyttämismekanismeista huolimatta yksilöllä on jossain

määrin valtaa ja vastuuta hallitsemiensa resurssien kehittämisestä, jotta ne vastaisivat

yhteiskunnallista kysyntää. Siksi syrjäytymisestä keskusteltaessa on syytä välttää toi-

saalta liiallista yksilön vastuun korostamista ja syyllistämistä ja toisaalta yhteiskunnan

rakenteiden syyttämistä ja korostamista. (Ek, Saari, Viinamäki, Sovio & Järvelin,

2004, 17–18.)

4 SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA PSYKOSOSIAALINEN TUKI

4.1 Sosiaalinen kuntoutus

Perinteisesti kuntoutusta on luokiteltu neljään erilaiseen osa-alueeseen, lääkinnälli-

seen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen

jaottelu eri osa-alueisiin antaa karkean yleiskuvan siitä, mitä kuntoutukseen voi sisäl-

tyä. Viime vuosina niin sanotun kokonaiskuntoutuksen näkökulma on kuitenkin vah-

vistunut. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan muun muassa prosessia, jonka tar-

koituksena on parantaa sosiaalista toimintakykyä eli kykyä selviytyä arjen välttämät-

tömistä toimista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön rooleista. Sosi-

aalisen toimintakyvyn tukeminen voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi asumisen ja

liikkumisen helpottamista, yleistä osallistumista ja osallisuutta, taloudellisesta turval-

lisuudesta huolehtimista ja sosiaalisten verkostojen tukemista. (Järvikoski & Härkä-

pää, 2004, 23–24.) Sosiaalisen kuntoutuksen pyrkimyksenä on katkaista syrjäytymisen

kierre ja etsiä uusia väyliä paremmalle elämälle. (Vilkkumaa, 2004, 36)

Kuntoutuksen lähtökohtana on ihmisen itsensä havaitsema ja kokema ongelma ja halu

vapautua siitä. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 143.) Kuntoutumisessa on aina kyse

ihmisen toimintamahdollisuuksien luomisesta ja lisääntymisestä. Kuntoutumisen
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päämääränä on ihmisen omien fyysisten ja psykososiaalisten toimintaedellytysten ja

toimintatarpeiden, sekä hänen toimintaympäristönsä välinen paras mahdollinen tasa-

paino. Tähän tavoitteeseen pyritään edistämällä kuntoutujan toimintakykyä, hyvin-

vointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttamalla ympäristöön. Kuntoutumisen lähtökoh-

tana on aina kuntoutujan oma elämäntilanne, hänen tarpeensa, merkityksensä, roolin-

sa, voimavaransa ja identiteettinsä. Näistä muodostuvat kuntoutumisen yksilölliset

tavoitteet.  Kuntoutuksen onnistumisen ja epäonnistumisen määrittää aina kuntoutujan

oma subjektiivinen kokemus. (Kettunen ym., 2002,19, 81)

Kemppaisen (2004, 75) mukaan jonkinlaisena virallisena kuntoutusajattelun tiivisty-

mänä voidaan pitää hallituksen eduskunnalle antamaa kuntoutusselontekoa vuodelta

2002. Kuntoutusselonteon mukaan kuntoutus voidaan määritellä ihmisen ja ympäris-

tön muutosprosessiksi jonka tavoitteena on edistää työllistymistä, hyvinvointia, itse-

näistä selviytymistä ja toimintakykyä. Kuntoutus on monialaista ja suunnitelmallista,

usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan

elämäntilanteensa. Kuntoutus eroaa tavanomaisesta hoidosta ja huollosta menetelmi-

ensä ja monialaisuutensa vuoksi. Hoidon ja kuntoutuksen raja ei aina ole selvä, eikä

sitä aina ole tarpeen vetääkään. Kuntoutus on saamassa yhä enemmän sosiaalisia ja

psykososiaalisia ulottuvuuksia ja nykyään kuntoutumisen perusteiksi on alettu katsoa

myös työkyvyn heikkeneminen tai sosiaalisen syrjäytymisen uhka. (Kuntoutusselon-

teko 2002.)

4.2 Psykososiaalinen toimintakyky ja psykososiaalinen tukeminen

Ihmisen toimintakykyä tulisi aina tarkastella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulot-

tuvuuden kokonaisuutena, siksi psykososiaalisen toimintakyvyn määritteleminen itse-

näisenä toimintakyvyn alueena on vaikeaa. Tavallisesti sillä kuitenkin tarkoitetaan

kykyä tulla toimeen erilaisissa elämään ja yhteisöön liittyvissä tilanteissa. Karkeasti

ottaen psykososiaaliseen toimintakykyyn kuuluu kyky olla vuorovaikutuksessa toisten

ihmisten kanssa ja sosiaalisten suhteiden solmiminen, kyky ratkaista arkielämään kuu-

luvia ongelmia ja toimia elinympäristössään sekä arjen tilanteiden ja askareiden hallit-

seminen. Ihminen, jolla on hyvä psykososiaalinen toimintakyky, on aktiivinen yhteis-

kunnan jäsen ja hän kykenee luonnolliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten ja

sosiaalisten toimintaympäristöjen kanssa. Hyvä psykososiaalinen toimintakyky voi-

daankin ymmärtää syrjäytymisen vastakohtana. Psykososiaalinen toimintakyky raken-

tuu läpi elämän. Se on aina yksilöllinen kokemus ja riippuu ihmisen taustasta ja
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elinympäristöstä.  (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen, 2002,

53,55,64.)

Kettusen ja muiden (2002, 79) mukaan perinteisesti psykososiaalisella työllä on tar-

koitettu erityisesti kriisissä olevien tai vaikeista ongelmista kärsivien ihmisten autta-

mista. Työmenetelmä on pyrkinyt vaikuttamaan myös psyykkisiin rakenteisiin pelkän

toimintamahdollisuuksien edistämisen sijasta. Psykososiaalinen tukeminen puolestaan

tarkoittaa perinteistä psykososiaalista työtä laajempaa työotetta, joka käsitetään näkö-

kulmaksi, josta katsoen työntekijä pyrkii ymmärtämään ja tukemaan kuntoutujaa

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Psykososiaalisen tukemisen lähtökohtana on

edistää kuntoutujan toiminnan mahdollisuuksia ja voimavaroja. Tukeminen kohdistuu

sekä yksilöön että hänen toimintaympäristöönsä.

Onnistunut psykososiaalinen tukeminen perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja ilma-

piiriin. Hyvä vuorovaikutus edellyttää suhteen rakentamista sellaiseksi, että kuntoutuja

voi kokea siinä luottamusta, avoimuutta ja arvostusta. Avoimessa ja kunnioittavassa

ilmapiirissä voi tuntea tulleensa hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Psykososiaalinen tu-

keminen arjessa tarkoittaa itsenäisen elämän sujuvuuden tukemista. Se tulisi käsittää

toisaalta auttamisena ja toisaalta tukemisena itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen. Tär-

keää on tasapainon löytäminen, kuntoutujaa ei saa omatoimisuuden tukemisen nimissä

jättää vaille apua, mutta toisaalta myös toista ääripäätä, liiallista puolesta tekemistä

tulisi välttää. (Kettunen ym., 2002, 83, 87–88)

Psykososiaalisen tukemisen perusta on ihmisen omista voimavaroista ja mahdolli-

suuksista lähteminen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on auttaa asiakasta

käyttämään niitä voimavaroja, jotka mahdollistavat elämänhallinnan ja arjessa jaksa-

misen. Voimavara voi olla mikä tahansa asia, jonka asiakas mieltää itselleen avuksi

muutoksessa. Voimavara-käsitteellä tarkoitetaan usein samoja asioita kuin esimerkiksi

käsitteillä resurssi, vahvuus, kyky, mahdollisuus tai selviytymisstrategia. Voimavarat

voidaan jakaa esimerkiksi ympäristön voimavaroihin, sosiaalisiin voimavaroihin ja

kuntoutujassa itsessään oleviin voimavaroihin. Ympäristön voimavaroilla tarkoitetaan

elinympäristössä olevia mahdollisuuksia, esimerkiksi palveluja, kodin varustustasoa ja

kuntoutujan varallisuutta.  Sosiaaliset voimavarat tarkoittavat ihmissuhteissa koettua

tukea, joka voi olla luonteeltaan konkreettista avun saamista, emotionaalista tukea tai

tiedon saamista. Kuntoutujassa itsessään olevat voimavarat puolestaan voidaan jakaa

fyysisiin ja psyykkisiin. Fyysisiä voimavaroja ovat terveyteen, ikään ja koettuun kun-
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toon liittyvät tekijät. Psyykkisinä voimavaroina voidaan pitää kognitiivisia taitoja,

motivaatiota, itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, maailmankatsomus-

ta/hengellistä vakaumusta sekä kykyä solmia ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Voima-

varalähtöisessä ajattelussa korostetaan ihmistä subjektina, joka kehittyy ja toimii ta-

voitteidensa, henkilökohtaisten kiinnostustensa ja vahvuuksiensa pohjalta. (Kettunen

ym., 2002, 91–95)

 Kuntoutuminen voi olla raskas ja välillä turhauttavakin prosessi. Siksi ihmisellä onkin

sitä paremmat mahdollisuudet kuntoutua mitä enemmän hän saa tukea. Perheen ja

ystävien tuki on erityisen tärkeää. Toinen kuntoutumisen kannalta tärkeä sosiaalisen

verkoston osa voi olla vertaisryhmä ja siitä saatu vertaistuki. Samassa tilanteessa oleva

tai samat asiat läpikäynyt ihminen pystyy yleensä parhaiten ymmärtämään sen, miltä

ihmisestä tuntuu ja mitä hän kokee. Ihmistä tukemassa on usein myös moniammatilli-

nen tiimi eri alojen ammattilaisia, joiden on tärkeä tehdä yhteistyötä. Tätä yhteistyötä

voidaan luoda verkostotyön menetelmillä, joiden perusajatuksena on saada ihmisen

verkostot toimimaan yhdessä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Verkostoihin kuu-

luu sekä luonnollisia verkostoja (tärkeät ja läheiset ihmiset, esimerkiksi perhe, ystävät,

sukulaiset, naapurit) että virallisia verkostoja (ammattiauttajia, esimerkiksi lääkäri,

sosiaalityöntekijä, päihdehuollon työntekijä). (Kettunen ym., 2002, 104–106)

4.3 Elämänhallinta ja voimaantuminen

Elämänhallinta ja voimaantuminen voidaan määritellä kuntoutuksen perustavoitteiksi.

Kuntoutus voidaan määritellä myös prosessiksi, jossa vajaakuntoista ihmistä tuetaan

siirtymään riippuvuutta ylläpitävistä olosuhteista kohti itsenäisyyttä ja voimaantumis-

ta. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 132.)

Elämänhallinnan käsitettä on kritisoitu siitä, että se sisältää mahdottoman oletuksen

siitä, että ihminen voisi hallita täysin omaa elämäänsä. Sitä on haluttu korvata muun

muassa käsitteillä ”arkielämän hallinta” tai ”elämäntilanteen hallinta”. Kritiikistä huo-

limatta elämänhallinnan käsite on kuitenkin laajassa käytössä. Elämänhallinnalla tar-

koitetaan sitä, että ihminen pystyy pääpiirteissään ohjaamaan elämänsä kulkua. Ulkoi-

nen elämänhallinta tarkoittaa ihmisen asettamien tavoitteiden toteutumista. Sisäinen

elämänhallinta puolestaan merkitsee, että ihminen kykenee erilaisissa elämäntilanteis-

sa sopeutumaan ja hyväksymään erilaiset tapahtumat elämän kokonaisuuteen kuuluvi-
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na osina, sekä katsomaan asioita parhain päin. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 128–

129.)

Käsite empowerment, suomeksi valtaistuminen tai voimaantuminen on lähellä elä-

mänhallinnan käsitettä. Käsite viittaa toisaalta vallan ja voimaan saamiseen tai ottami-

seen ja toisaalta valtuuttamiseen, jossa vallan omaava osapuoli luovuttaa sitä toiselle.

Valtaistuminen voidaan määritellä prosessiksi, jonka avulla pyritään vähentämään

ihmisen tai ihmisryhmän vallan puutetta ja alistuneisuutta ja auttaa heitä ymmärtä-

mään itsensä aktiivisina toimijoina, joilla on kyky ja mahdollisuus saada aikaan toi-

vomiaan muutoksia ja vaikuttaa myös muiden elämään. Valtaistuminen merkitsee

kriittistä tietoisuutta ympäristöstä ja sen vaikutuksista omaan tilanteeseen, hallinnan ja

kontrollin saavuttamista sekä mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, joka koskee

omia asioita. Voimaantuminen on psyykkinen, kognitiivinen ja emotionaalinen pro-

sessi, joka lisäksi merkitsee myös sellaisia muutoksia olosuhteissa, jotka johtavat käy-

tännön toiminnan muutoksiin.  (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 130–132.) Voimaantu-

minen lähtee aina ihmisestä itsestään, se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi,

eikä voimaa voi antaa toiselle.  Voimaantumisprosessia voidaan kuitenkin tukea ja

antaa sille mahdollisuus. Voimaantuminen ei ole pysyvä, muuttumaton olotila, vaan se

vaihtelee elämän eri tilanteissa ja ympäristöissä. Sisäinen voimantunne ei kuitenkaan

koskaan kokonaan katoa, vaan sen voi löytää aina uudelleen. (Voimaantuminen on

sisäinen prosessi, 2006)

Voimaantumisen tavoitetta lähestytään, kun ihmisellä on kuntoutusprosessin aikana

mahdollisuus reflektoida omaa tilannettaan ja suhdettaan ympäristöön, tehdä päätöksiä

omista asioistaan ja seurata päätösten tuloksia. Hallinnan tunne vahvistuu ja ihminen

voi omaksua toimintamalleja, joiden kautta hänellä on hyvät mahdollisuudet suunni-

tella ja toteuttaa omaa elämäänsä. Kokemukset siitä, että on mahdollista selviytyä suu-

ristakin vaikeuksista ja saada aikaan toivottuja muutoksia muodostavat perusta voi-

maantumiselle. Voimaantumisen tavoite saavutetaan parhaiten, jos asiakkaalla on

mahdollisuus osallistua oman kuntoutusprosessinsa suunnitteluun ja toteutukseen ja

saada sen aikana onnistumisen kokemuksia. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 133–134.)

Voimaannuttava auttamistyö on tuen ja kontrollin yhdistelmä. (Eriksson & Arnkil,

2005,31).
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5 KOLMAS SEKTORI SOSIAALIALAN TOIMIJANA

Kolmas sektori on yläkäsite, jonka alle mahtuu paljon erilaisia järjestöjä ja monipuo-

lista vapaaehtoistoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Käsitteen alla on lukuisia järjestö-

jä, jotka voivat erota suurestikin toisistaan. Esimerkkinä voidaan mainita erilaiset kult-

tuuri-, nuoriso-, urheilu- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt. Kolmannen sektorin määri-

telmää voidaan rajata viiden seuraavan kriteerin avulla: rakenteellinen kriteeri, joka

rajaa ulkopuolelle epäviralliset, tilapäiset ja järjestäytymättömät ryhmät, voittoa ta-

voittelemattomuus, yksityisyys erotuksena valtiosta ja viranomaisista, itsehallinnolli-

suus sekä vapaaehtoisuus joka rajaa ulkopuolelle pakkojäsenyyteen perustuvat organi-

saatiot. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä, 2003, 60–61)

Kolmannen sektorin sisällä tehdään sekä ammatillista työtä että vapaaehtoistyötä. Osa

järjestöistä tuottaa palvelunsa käyttämällä moniammatillista tiimiä. Osalla järjestöistä

toiminta perustuu kokonaan tai osittain vapaaehtoisten palkattomaan työpanokseen.

Lisäksi oman erikoisryhmänsä muodostavat tietyn ongelman tai sairauden pohjalta

syntyneen yhdistykset ja vertaistukiyhteisöt. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä,

2003, 61–62)

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Uusia

järjestöjä syntyy yhteiskunnassa olevista uusista tarpeista ja niitä on perustettu paljon

erityisesti yhteiskunnan murrosaikoina. Järjestöt ovat olleet ihmisten äänen ja heidän

tarpeidensa välittäjiä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. (Vuorinen, Särkelä & Pel-

toniemi, 2006,12.) Perinteisesti sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ollut kolme yhteis-

kunnallista tehtävää, jotka ovat jonkin tietyn väestöryhmän edunvalvonta, vapaaeh-

toistoiminnan organisointi ja palvelujen tuottaminen. Kolmas sektori sosiaali- ja ter-

veysalalla voidaan määritellä niiksi kunnallisten ja valtakunnallisten palvelujen ulko-

puolella oleviksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiksi, jotka eivät toiminnallaan

tavoittele voittoa. Perustuslaki määrittelee kansalaisten perusoikeuden, joihin kuuluu

muun muassa oikeus saada riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Järjestäjiksi velvoite-

taan kunnat, mutta järjestämisen tapaa ei määritellä. Kunnat voivat ostaa palvelut

kolmannen sektorin järjestöltä. (Saarelainen ym., 2003, 61–62)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa yhdistyy monta erilaista tehtävää, joiden

painotukset vaihtelevat eri aikoina ja eri järjestöissä. Ydintä ovat vaikuttamistoiminta,

vertais- ja vapaaehtoistoiminta, asiantuntijuus sekä tuen ja palvelujen tarjoaminen ja
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kehittäminen. Järjestöt tuottavat lähes 20 % sosiaalipalveluista ja lisäksi paljon muuta

tukea, jota tilastot eivät tunnista. Suuri osa järjestöjen paikallistoiminnasta on erilaista

tukea ihmisten arjessa selviytymiseen. Monet järjestöjen toiminnat voivat tavoittaa

ihmisiä, jotka eivät hakeudu julkisen palvelujärjestelmän piiriin, tällaisella matalan

kynnyksen työllä voidaan tarjota apua ihmisten ongelmiin ehkäisevästi tai jo varhai-

sessa vaiheessa. Yksi järjestöjen merkittävä tehtävä on kehittämistyö ja uusien inno-

vaatioiden tuottaminen. Niillä on hyvät mahdollisuudet tehdä etsivää työtä sekä tun-

nistaa uusia tarpeita. (Vuorinen, Särkelä & Peltoniemi, 2006,14)

6 KUNTOTYÖ -PROJEKTI

6.1 Projektin taustaa ja toiminnankuvaus

KuntoTyö-projekti on osa Sininauhaliiton Värit Elämään -verkostohanketta ollen yksi

kolmesta osaprojektista. (Kuvio 1) Värit Elämään on usean toimijan ja hankkeen

muodostama kokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää osaprojekteissa mukana ole-

vien nuorten aikuisten alkoholin käyttöä ja lisätä heidän vastuullista otettaan omasta

arjesta. Lisäksi tavoitteena on lisätä hankkeen toimijoiden valmiuksia nuorten päih-

teidenkäytön vähentämiseen. Osaprojektit toteuttavat ViaDia1 Lahdessa, Äänekosken

katulähetys Äänekoskella ja Vaajakosken Suvanto Ry Jyväskylän maalaiskunnassa.

(Värit Elämään, nd.; Hietakangas, 2008b)

KUVIO 1. Värit elämään hankkeen organisaatio.

1 ViaDia on aikaisemmalta nimeltään Lahden Raittiusliitto.

SININAUHALIITTO

Värit elämään -hanke

BAARIKÄRPÄNEN
2005–2007

ViaDia, Lahti

Kohderyhmänä 17–30-
vuotiaat runsaasti päihteitä
käyttävät ja tälle vaihtoeh-
toista toimintaa haluavat

nuoret aikuiset..

KUNTOTYÖ
2006–2008

Vaajakosken Suvanto Ry,
Jyväskylän mlk

Kohderyhmänä 18–25-
vuotiaat, mm. päihde- ja
mielenterveyshaitoista

johtuen sosiaalista vahvis-
tamista tarvitsevat ja vaike-
asti työllistyvät paikalliset

nuoret aikuiset..

NOJARI
2006–2008

Äänekosken katulähetys,
Äänekoski

Kohderyhmänä 18–30-
vuotiaat, joilla on kohonnut
riski opintojen keskeyttämi-
seen, päihteiden riskikäyt-

töön ja syrjäytymiseen.
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KuntoTyö-projekti on alun perin lähtenyt liikkeelle alueella ilmi tulleesta tarpeesta.

Vaajakosken Suvanto Ry:n ylläpitämässä päiväkeskuksessa alkoi ajoittain käydä nuo-

ria, enimmäkseen pienissä ryhmissä. Päiväkeskuksen toiminnan ei kuitenkaan koettu

vastaavan nuorten tarpeita ja alueelta puuttui paikka, johon nuoret voisi ohjata. Myös

viranomaisilta tuli viestiä uusien toimintamuotojen tarpeesta. Lisäksi alueella lisään-

tynyt levottomuus herätti ajatuksen hankkeesta, jossa pyritään nuorten päihteidenkäy-

tön vähentämiseen, päivärytmin ”normalisoimiseen”, sosiaalisten taitojen vahvistami-

seen sekä työllistymisen tukemiseen. (Vaajakosken Suvanto ry:n hanke syrjäyty-

misuhan alla olevien nuorten aktivoimiseksi ja työllistämiseksi, nd.)

Tällä hetkellä projektilla on kolme työntekijää, kokopäiväinen projektivastaava, osa-

aikainen projektityöntekijä ja työllistetty osa-aikainen avustava projektityöntekijä

(Hietakangas, 2008). Projekti toimii Vaajakosken Suvanto ry:n päiväkeskuksesta kä-

sin. KuntoTyö -projektin päämääränä on päihteistä ja mielenterveysongelmista aiheu-

tuvien haittojen vähentäminen. Tavoitteena on aktivoida ja tukea nuoria aikuisia, joilla

on kohonnut syrjäytymisen riski päihde- ja/tai mielenterveysongelmien takia ja jotka

eivät työllisty perinteisin työllistymiskeinoin. (Hietakangas & Lahti, 2006; Hietakan-

gas 2008b.) Projektin tavoitteena on asiakkaiden sosialisaation ja kokonaisvaltaisen

arkielämän tukeminen yksilöohjauksen ja vertaistukitoiminnan kautta. KuntoTyö-

projekti tarjoaa asiakkailleen päivittäistä toimintaa, jonka tarkoitus on tukea tulevai-

suutta ja kehittää itseä. Tavoitteen on saattaa asiakas ”kädestä pitäen” kiinnostumaan

ja kiinnittymään työelämälähtöisille kursseille, työharjoitteluun, opintoihin tai johon-

kin muualle, paikkaan joka koetaan asiakkaalle sopivaksi. Tärkeä osa-alue on myös

nopean puuttumisen malli ja hoitoon ohjaus tarvittaessa. (Hietakangas, 2007.)

Alun perin ajatuksena oli, että projektiin mukaan voi liittyä kolmesti vuodessa alkavan

aloitusvaiheen kautta. Aloitusvaiheessa oli tarkoitus kartoittaa asiakkaan elämäntilan-

netta ja laatia palvelusuunnitelma sekä järjestää leiri ryhmäyttämistä varten. (Vaaja-

kosken Suvanto ry:n hanke syrjäytymisuhan alla olevien nuorten aktivoimiseksi ja

työllistämiseksi, nd.) Tarkat, rajatut aloitusryhmä on kuitenkin hylätty, sillä ne eivät

käytännössä toimi. Asiakkaita ei saada rekrytoitua tarpeellista määrää vertaistukiryh-

män muodostamiseksi neljän kuukauden välein. Muuten toimitaan vanhan ajatuksen

mukaan, palvelusuunnitelma laaditaan jokaiselle uudelle asiakkaalle ja leiritoiminta

on osa projektia. (Hietakangas, 2007.) Käytännössä toimintaa on ympäri vuoden ja

asiakkaan pääsevät mukaan yhteistyötahojen rekrytoimana milloin tahansa. Ryhmässä
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on samanaikaisesti eri aikoihin mukaan tulleita, jolloin kauemmin mukana ryhmässä

olleet toimivat mahdollisuuksien mukaan tukihenkilöinä uudemmille. (Hietakangas &

Lahti, 2006.)

Projektin toiminta on kehittynyt koko sen olemassaolon ajan ja uudistuksia on tehty.

Vuoden 2008 alusta alkaen on käytössä ollut uusi toimintamalli, jonka tarkoituksena

on mahdollistaa entistä tehokkaampi ja yksilöllisempi tuki asiakkaille. (Hietakangas,

2008a.) Uuteen toimintamalliin päädyttiin, koska vanha ei kokonaisuudessaan vastan-

nut asiakkaiden tarpeita. Ryhmässä tapahtuva toiminta ei tarjonnut riittävästi yksilöi-

tyä tukea. Lisäksi vanha toimintamalli oli liian rajoittava, osalla asiakkaista oli vaike-

uksia pärjätä mukana ja toisaalta osalle se ei tarjonnut tarpeeksi haastetta. Toisaalta

projektissa oli myös paljon hyväksi ja toimivaksi koettuja asioita. Niinpä päädyttiin

muokkaaman vanhaa toimintamallia niin, että toimivat asiat säilytettiin, mutta toisaal-

ta pyrittiin hieman muokkaamaan ongelmaksi muodostuneita asioita.

Uuden toimintamallin ajatuksena on eri toimintamalleista rakentuva päiväohjelma,

jonka avulla voidaan palvella paremmin asiakkaiden erilaisia tuentarpeita. Uusi malli

joustaa paremmin asiakkaan elämäntilanteen ja jaksamisen mukaan ja mahdollistaa

yksilöllisemmän kuntoutussuunnitelman tekemisen. Asiakkaalle rakennetaan kokonai-

suus, joka rakentuu aamupäivä-, iltapäivä- ja iltatoiminnasta tuentarpeesta riippuen.

Aamupäivisin projektissa on avoimet ovet ja aina työntekijä tavattavissa, mahdollises-

ti yhteistä tekemistä sekä aamupala ja lounas. Iltapäivät ja illat on varattu yksilöohja-

uksille ja tapaamisille, sekä erilaisille ryhmille, jotka rakentuvat asiakaslähtöisesti

asiakkaiden tarpeista riippuen. (Hietakangas & Linden, 2007)

Yksilöohjauksen tarkoituksena on keskittyä asiakkaan tulevaisuuden suunnitteluun ja

ongelmallisen tilanteen korjaamiseen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen

kehityssuunnitelma, jonka etenemistä seurataan ja arvioidaan kuukausittain. Kehitys-

suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet tuesta ja henkilökohtainen suunnitelma

osallistumisesta projektin eri toimintamuotoihin. Kehityssuunnitelma sisältää myös

elämänhallintaa tukevien (esimerkiksi itsestään huolehtiminen, talouden hallinta, päi-

värytmi, kodinhoito ja virastoissa asioiminen) toimien arvioimista. Yksilöohjauksen

avulla pyritään vaikuttamaan myös asiakkaan sosiaaliseen verkostoon ja asiakkaan

omien vahvuuksien ja tuen tarpeiden löytymiseen. Jokainen asiakas saa yksilöohjausta

oman työntekijän kanssa sovittuina aikoina muutaman kerran viikossa. (Hietakangas,

2008a.)
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Ryhmätoiminta ja aktiviteetit on uudessa toimintamallissa sisällytetty kolmenlaisiin

ryhmiin, jotka kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin. Ryhmät jaetaan vertaistukiryhmiin,

teemaryhmiin ja toiminnallisiin liikuntaryhmiin. Ryhmätoiminnan tavoitteena on kas-

vattaa vastuullisuutta, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, sitoutuneisuutta, eheyty-

mistä sekä fyysistä olemusta. Liikuntaryhmien pääpaino on yhdessä tekemisessä, fyy-

sisen hyvinvoinnin edistämisessä ja uusien harrastusten löytymisessä. Vertaistuki- ja

teemaryhmien pääpaino on vuorovaikutustaitojen, mielenhallinnan ja itsearvioinnin

kehittämisessä ja opettelemisessa. Ryhmissä keskustellaan vertaistuellisin voimin

työntekijän alustusten pohjalta, toimitaan yhdessä ja teemaan voi kuulua myös yksilö-

tehtäviä. (Hietakangas, 2008a.) Tällä hetkellä toiminnassa on sählyryhmä. Myös nuo-

rille, pienten lasten vanhemmille tarkoitetun vanhempainryhmän piti alkaa samoihin

aikoihin, mutta osallistujia ei tavoitettu. Lisäksi ainakin työelämävalmennus tulee

olemaan yksi tänä vuonna aloittavista teemaryhmistä (Hietakangas, 2008a; Hietakan-

gas 2008b). Ryhmiin ovat tervetulleita myös projektin ulkopuoliset, kohderyhmään

soveltuvat nuoret aikuiset. Tavoitteena onkin, että ryhmät voisivat toimia myös uusien

asiakkaiden ensikosketuksena projektiin.

Projektin ohjelmaan kuuluu myös retki- ja leiritoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea

nuoren omaa osallisuutta, sosiaalista kasvua, ryhmässä toimimista ja eheytymistä mie-

lekkään tekemisen kautta. Leiritoiminnassa käytetään elämyspedagogiikkaa, seikkai-

lukasvatusta, kädentaitoja ja toimintakokemusmenetelmiä. (Hietakangas, 2008a.)

6.2 Asiakkaiden tuen tarpeet

Projektin kohderyhmää ovat 18–25-vuotiaat Vaajakoskella ja lähialueilla asuvat nuo-

ret aikuiset. Projektin asiakkaat ovat vailla päivittäistä tekemistä ja useimmat kärsivät

päihde- ja/tai mielenterveysongelmista tai muista arjessa selviytymistä heikentävistä

ongelmista. Projektiin on mahdollista liittyä myös laitoksesta kotiutumisen yhteydes-

sä. Projektin asiakkaana ei kuitenkaan voi olla akuutisti ja vakavasti päihdeongelmai-

nen. (Miksi KuntoTyö-projekti? Nd.)  Projektin kohderyhmän määritelmä pitää sisäl-

lään hyvin erilaisia elämäntilanteita. Käytännössä asiakkaiden taustat ja elämäntilan-

teet ja myös tuen tarve vaihtelee suuresti. Yhteneväisiä piirteitä kuitenkin on ja seu-

raavassa on pyritty kertomaan pääasiallisista ongelmista, joita asiakkailla on.
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6.2.1 Päihde- ja mielenterveysongelmat

Laajasti määriteltynä päihteillä tarkoitetaan kaikkia aineita, jotka elimistöön joutues-

saan aiheuttavat ihmisessä päihtymyksen tunteen ja/tai humaltumisen. Määritelmän

perusteella päihteiksi voidaan lukea alkoholi, tupakka, lääkkeet, tekniset liuottimet,

huumausaineet ja anaboliset steroidit. Päihteitä voi käyttää suun kautta (nielemällä,

polttamalla, imemällä ja limakalvoihin imeyttämällä), lihaksen- tai suonensisäisesti tai

imppaamalla. (Nuori ja päihdeaineet, Nd.) Päihteet ovat kemiallisia aineita, niiden

yhdisteitä tai luonnontuotteita, joita käytetään päihtymis-, piristys- tai huumaustarkoi-

tuksessa. Valtaosa suomalaisten päihteidenkäytöstä on alkoholin käyttöä, kulutus on

jatkuvasti hitaassa nousussa. Suomessa alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttö, erityises-

ti niiden sekakäyttö aiheuttaa suurimmat terveys- ja sosiaaliset haitat. Kulutuksen ra-

kenteessa on tapahtunut muutoksia siinä, että nuorten osuus päihteiden käyttäjistä on

lisääntynyt huomattavasti. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä, 2003, 40)

Huumausaineet eroavat muista päihteistä siten, että niiden käyttö on kriminalisoitu.

Siksi paitsi itse huumausaineet, myös niihin liittyvä käytön kontrolli voi aiheuttaa

nuorille ongelmia. Käyttäjäksi, jopa rikolliseksi leimaantuminen saattaa nopeuttaa

syrjäytymiskehitystä. Vakavissa tapauksissa huumeita käyttävä nuori voi ajautua

osaksi rikollisia alakulttuureja, joista irtaantuminen on vaikeaa. (Nuorten huumeiden

käytön ehkäisytoimikunnan mietintö, 2000)

Päihteidenkäytön riskikäyttötapoja ovat kokeilu-, satunnais-, tapa-, ja suurkäyttö, sekä

riippuvuus. Kokeilut tehdään yleensä nuoruudessa ja ryhmätilanteissa. Satunnaiskäy-

töstä puhutaan silloin, kun päihdettä käytetään silloin tällöin. Tapakäytölle ominaista

on toistuvuus. Alkoholin kohdalla esimerkkinä voivat olla esimerkiksi saunan tai työ-

päivän jälkeen juotavat muutamat lasilliset. Joidenkin kohdalla tapakäyttö johtaa hal-

litsemattomaan käyttöön. Suurkäyttö on päihteiden runsasta käyttöä, joka ei kuiten-

kaan vielä täytä riippuvuuden kriteerejä. Riippuvuuskäytöllä tarkoitetaan päihteiden-

käyttöä, joka muuttuu vähitellen pakonomaiseksi eikä sen lopettaminen enää onnistu

helposti. Riippuvuuskäyttöön liittyy elimistön, mielen ja sosiaalisten suhteiden vauri-

oita. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä, 2003, 40–42)

Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt ovat monitahoinen asia, joita on vaikea mää-

ritellä lyhyesti. Mielenterveys on kuitenkin olennainen osa ihmisen fyysistä, psyykkis-

tä ja sosiaalista kokonaisuutta. Perinteisesti mielenterveys on yksinkertaisemmillaan

määritelty kyvyksi tehdä työtä ja rakastaa. (Mielenterveys, nd.) Abstraktien ilmiöiden
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käsitteellinen kuvaaminen on aina ongelmallista, niinpä mielenterveydestäkään ei ole

olemassa yhtä ja oikeaa määritelmää vaan kuvaukset vaihtelevat ajan, kulttuurin ja

määrittelijän mukaan. Nykyään mielenterveys käsitetään kuitenkin tavallisimmin sekä

voimavaraksi, että ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen liittyväksi kehitysproses-

siksi, jossa koettu psyykkinen hyvinvointi vaihtelee eri elämäntilanteiden myötä. Mie-

lenterveyteen ja sen rakentumiseen vaikuttavat sekä ympäristö, että fyysiset ja perin-

nöllisen tekijät. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä, 2003, 12–13) Mielentervey-

teen liittyy kyky kehittyä emotionaalisesti ja henkisesti, kyky solmia ja ylläpitää ih-

missuhteita sekä kyky tuntea empatiaa. Mielenterveys ei ole pysyvä olotila, vaan se

voi vaihdella erilaisissa elämäntilanteissa. Mielenterveyden häiriöistä voidaan puhua

silloin, kun oireet rajoittavat ihmisen toiminta- ja työkykyä tai osallistumis- ja selviy-

tymismahdollisuuksia. (Mielenterveys, nd.)

Kettusen ja muiden (2002) mukaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy aina

toimintakyvyn ajoittaista tai pysyvää heikkenemistä. Mielenterveys- ja päihdeongel-

mat lisäävät syrjäytymisen riskiä ja toisaalta taas syrjäytyminen altistaa mielenterve-

ys- ja päihdeongelmille. Päihdeongelmia esiintyy ilman mielenterveysongelmaa ja

toisinpäin, mutta ne kytkeytyvät kuitenkin melko usein toisiinsa. Mielenterveys- ja

päihdeongelmat vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn hyvin eri tavoin riippuen ongel-

man luonteesta ja vaikeusasteesta. Myös samasta ongelmasta, esimerkiksi masennuk-

sesta kärsivät ihmiset voivat selviytyä arjesta hyvin eri tavoin. Tavallisimpia päihde-

ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden esille tuomia toimintakykyyn vai-

kuttavia ongelmia ovat pelot, heikentynyt keskittymiskyky, aloitekyvyttömyys, heikko

itsearvostus ja arkisten taitojen vaikeutuminen. Myös ympäristöllä ja ympäristön suh-

tautumisella on tärkeä merkitys toimintakyvylle. Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset

joutuvat kohtaamaan negatiivisia ja torjuvia asenteita, jotka vaikuttavat toisaalta koet-

tuna häpeänä ja huonommuutena, toisaalta tuen vähäisyytenä. Toimintakyvyn kannal-

ta tämä on erityisen tärkeää siksi, että saatu palaute rakentaa yksilön identiteettiä ja

roolia toimijana. (Kettunen ym., 2002, 121–122)

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille omista perustarpeista huolehtiminen kuten arki-

elämästä selviytyminen ja sosiaalinen kanssakäyminen voivat tuottaa ongelmia ja nii-

hin saatetaan kaivata vaihteleva määrä tukea. Esimerkiksi ravitsemukseen liittyvät

ongelmat ovat tavallisia, syöminen saattaa jäädä kokonaan, olla liiallista tai hyvin epä-

säännöllistä. Myös riittävä aktiivisuus ja toisaalta tarpeellisesta levosta huolehtiminen
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saattaa olla haastavaa. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä, 2003, 79–80) Aktiivi-

nen ja säännöllinen päiväohjelma ja rutiinit ovat siksi arvokas voimavara. Kuntoutujan

psykososiaalinen tukeminen edellyttää asiakkaan ja hänen elämäntilanteensa koko-

naisvaltaista huomioonottamista. Tärkeä osa tukemista on asiakkaan psyykkisen voin-

nin ja arkiselviytymisen tukeminen ja tarvittaessa tilanteeseen tukeminen. Avohoidon

tukipalveluilla on tärkeä rooli. Myös lääkehoidolla on tärkeä rooli pitkäaikaisissa mie-

lenterveysongelmissa. (Kettunen ym.,2002, 70–71,124, )

Huolimatta siitä, että päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivän ihmisen elämässä

on paljon elämää hankaloittavia tekijöitä, olisi väärin ajatella, että heidän elämänsä on

täynnä kärsimystä ja ongelmia. Vaikeistakin ongelmista kärsivillä ihmisillä on usein

lähes uskomattomia voimavaroja ja selviytymiskeinoja. (Saarelainen, Stengård &

Vuori-Kemilä, 2003, 68)

6.2.2 Kouluttamattomuus ja työllistymisen vaikeus

Syrjäytyminen työmarkkinoilta on palkkatyötä korostavassa yhteiskunnassa yksi suu-

rimpia riskitekijöitä laajemmalle syrjäytymisprosessille. Ammatillisen koulutuksen on

todettu olevan yksi tärkeimmistä työmarkkinoille sijoittumista ennustavista tekijöistä.

On todennäköistä, että koulutuksen merkitys työmarkkinoilla kasvaa entisestään tule-

vaisuudessa. Työelämästä sivuun jääminen on tyypillistä erityisesti nuorille, jotka

eivät ole suorittaneet ammatillista tutkintoa. Heistä monet ovat pitkäaikaistyöttömiä ja

useat turvautuvat toimeentulotukeen pärjätäkseen taloudellisesti. (Ek, Saari, Viinamä-

ki, Sovio & Järvelin, 2004,18, 21.)

Kouluttautuminen nuoruuden elämänvaiheena on voimakas normi suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Nuorilla on käytännössä yhteiskunnallinen ”kouluttautumisvelvolli-

suus”, joka säädetään työmarkkinatukea koskevalla lailla. Alle 25-vuotias vailla am-

matillista koulutusta oleva nuori menettää oikeutensa työmarkkinatukeen, ellei hän

hakeudu koulutukseen tai työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen, kuten työharjoitte-

luun. (Komonen, 1999, 117–118) Suomessa keskiasteen koulutuksesta onkin käytän-

nössä muodostunut osa oppivelvollisuutta. Yli 90 % ikäluokasta jatkaa opintojaan

peruskoulun jälkeen. Koulutuksen arvostus näkyy myös työelämässä, mitä vähemmän

nuorilla on koulutusta, sitä todennäköisemmin he ajautuvat työttömiksi. Väestön kou-

lutustason noustessa pelkän peruskoulun suorittaneiden mahdollisuudet kiinnittyä

työmarkkinoille käyvät koko ajan heikommiksi. Nuorten jakautuminen korkeasti kou-
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lutettuihin ja kouluttamattomiin merkitsee samalla myös jakoa niihin, joilla on mah-

dollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä ja niihin, joiden mahdollisuudet toimia täysival-

taisina kansalaisina nyky-yhteiskunnassa ovat oleellisesti rajatummat. (Järvinen, 2001,

61–62, 66.)

Jo peruskoulumenestys vaikuttaa huomattavasti ammatilliseen kouluttautumiseen.

Hyvin peruskoulussa pärjäävät lapset saavuttavat todennäköisesti myöhemmin korke-

an ammatillisen koulutustason, toisaalta runsaat poissaolot ja heikot arvosanat heiken-

tävät mahdollisuuksia kouluttautua. Vaikka lapsilla on periaatteessa samanlaiset mah-

dollisuuden päästä koulutukseen, on todettu että korkeasti koulutettujen vanhempien

lapset pärjäävät keskimäärin paremmin koulussa kun vähemmän koulutettujen van-

hempien lapset. Mitä korkeammin koulutettuja vanhemmat ovat, sitä todennäköisem-

min myös lapset kouluttautuvat korkeasti ja päinvastoin. (Ek, Saari, Viinamäki, Sovio

& Järvelin, 2004, 21–22.)

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

7.1 Tutkimustehtävät

Tutkimustehtäviä on lähestytty kahdesta eri näkökulmasta. Tietoa on kerätty sekä pro-

jektin asiakkailta, että sen yhteistyökumppaneilta. Tutkimuksen tarkoituksena oli sel-

vittää asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja mielipiteitä projektista.

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisesti kolmesta seuraavasta kysymyksestä:

1. Missä asioissa KuntoTyö-projekti on onnistunut ja ollut asiakkaiden tukena?

Onko projektista saatu sellaista hyötyä ja tukea, mitä ei ole aikaisemmin saatu

muualta?

2. Mitä asioita KuntoTyö-projektin toiminnassa ja yhteistyössä kumppaneiden

kanssa tulisi kehittää, jotta projekti onnistuisi entistä paremmin tavoitteissaan?

3. Onko asiakkaiden kokemuksiin/yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa vai-

kuttanut se seikka, että KuntoTyö-projekti on uusi, 3.sektorin toimija alueella?

Onko projekti tuonut jotain uutta alueen palvelutarjontaan?
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7.2 Tutkimusmenetelmät

Valitsin tutkimuksen lähestymistavaksi kvalitatiivisen tutkimuksen, koska tavoitteena

oli saavuttaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden omia kokemuksia ja näkemyksiä

KuntoTyö-projektista. Käytin tutkimuksessani aineistonkeruumenetelminä teemahaas-

tattelua (liite 1) ja sähköpostikyselyä (liite 2). Asiakkaiden kanssa käytin teemahaas-

tattelua ja yhteistyökumppanien kanssa sähköpostikyselyä.

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Tutkittavaa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Kvalitatiivisen tutkimuksen sisällä on useita eri suuntauksia ja lajeja, mutta niitä yh-

distävät tietyt samankaltaiset piirteet. Näitä ovat muun muassa se, että tutkimus on

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa ti-

lanteissa. Ihmistä suositaan tiedonkeruun instrumenttina, eli tutkija luottaa omiin ha-

vaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa. Aineiston hankinnassa käytetään

metodeja, joissa tutkittavien omat näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esiin. Lisäksi kohde-

joukko on valittu tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksella. Aineistoa ana-

lysoidessa pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja, siksi lähtökohtana ei

ole teorian tai hypoteesien testaaminen, vaan aineiston monipuolinen ja yksityiskoh-

tainen tarkastelu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, 152–155.)

Teemahaastattelu

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa

haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta niiden tarkka järjestys ja muoto

puuttuvat. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000, 195–196.) Haastattelija varmistaa,

että kaikki etukäteen päätetyt teemat käydään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voi

vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola & Suoranta, 1998, 87.)

Haastattelun etuna verrattuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on se, että aineiston

keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen mukaan ja haastateltavaa myötäillen.

Haastattelussa on myös mahdollista nähdä vastaaja ja häneen eleensä ja ilmeensä.

Vastaaja voi kertoa itsestään ja aiheesta laajasti. Haastattelussa halutaan korostaa tut-

kittavaa subjektina. Haastattelussa tutkijan on myös mahdollista syventää tietoja, esit-

tää lisäkysymyksiä ja pyytää perusteluja. Tutkittava on myös helppo tavoittaa jälkikä-

teen ja näin tarvittaessa täydentää aineistoa. Haastattelun etuihin kuuluu myös se, että

ihmiset lähtevät usein mielellään haastateltavaksi. Monet asiat joita pidetään haastatte-
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lun etuina, sisältävät myös ongelmia, haastattelu vie paljon aikaa ja niiden tekeminen

vaatii huolellista valmistelua. (Hirsjärvi ym. 2000, 192–193)

Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa

sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia ja haastateltavat saattavat esiintyä haastattelussa

erilaisina kuin he todellisuudessa ovat. Haastateltava haluaa usein antaa itsestään ku-

van esimerkiksi hyvänä kansalaisena ja moraaliset ja sosiaaliset velvollisuudet täyttä-

vänä ihmisenä. Sen sijaan usein vaietaan hankalista asioista, kuten norminvastaisesta

käyttäytymisestä. (Hirsjärvi ym. 2000, 191–192)

Kysely

Kysely on yksi tapa kerätä aineistoa. Kyselylomakkeiden etuna pidetään sitä, että me-

netelmän avulla aineiston kerääminen on melko helppoa ja tehokasta ja suurenkin

aineiston kerääminen onnistuu. Kyselytutkimuksen heikkouksina pidetään pinnalli-

suutta ja sitä, että tutkijan on vaikea arvioida kuinka huolellisesti ja rehellisesti kyse-

lyyn on vastattu. Myös kysymysten ymmärtäminen väärin on mahdollista. Perinteises-

ti kyselytutkimus on kvantitatiivisen, eli määrällisen tutkimuksen menetelmä. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2000, 180–182.) Itse päädyin kuitenkin haastattelun sijasta

käyttämään sähköpostikyselyä laadullisessa tutkimuksessani käytännön syöstä. Säh-

köpostikysely oli helpoin toteuttaa sekä minulla, että yhteistyökumppanien edustajille.

Koska tutkimukseni on laadullinen, kyselyssä on pelkästään avoimia kysymyksiä,

jotka tuovat paremmin vastaajan omaan ääntä kuuluviin.

7.3 Tutkimuksen suorittaminen

Asiakkaiden haastattelut

Haastateltavaksi valittiin kuusi KuntoTyö-projektin entistä tai nykyistä asiakasta.

Kaikki, joita pyydettiin mukaan suostuivat haastatteluun. Asiakkuudesta oli pisimmil-

lään kulunut noin vuosi ja osa on edelleen asiakkaana. Haastateltavat ovat iältään 18–

22 –vuotiaita, sekä miehiä, että naisia. Haastateltujen anonymiteetin säilymisen vuoksi

ikiä tai sukupuolia ei kuitenkaan eritellä tarkemmin. Kriteerinä tutkimukseen osallis-

tumiselle oli se, että haastateltava on sitoutunut KuntoTyö- projektiin ja ollut toimin-

nassa mukana vähintään kaksi kuukautta. Asiakkaat on valittu toisaalta tavoitettavuu-

den perusteella (kaikki projektissa olleet asiakkaat eivät ole tavoitettavissa) ja toisaalta
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sen perusteella, että he kaikki ovat olleet projektin toiminnassa mukana tarpeeksi pit-

kään. Näin voidaan olettaa, että heillä on tarpeeksi tietoa. Koska laadullisessa tutki-

muksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan siinä on tarkoitus kuvata ilmiötä tai

tapahtumaa, on tärkeää, että haastateltavat tietävät tutkittavasta asiasta mahdollisim-

man paljon ja heillä on kokemusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 87–88). Asiak-

kaat ovat kuitenkin erilaisissa tilanteissa, osa on edelleen mukana, osa keskeyttänyt ja

osa siirtynyt projektista eteenpäin töihin, kurssille tai koulutukseen. Näin saadaan

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva ja erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä.

Tutkimusaineisto kerättiin helmi-huhtikuussa 2008. Kun teemahaastattelurunko val-

mistui, tein koehaastattelun eräälle projektin asiakkaalle. Haastattelurunko toimi, joten

käytin sitä sellaisenaan myös viidessä tutkimushaastattelussa. Koska koehaastattelu oli

mielestäni onnistunut, liitin myös sen mukaan tutkimusaineistoon kuudenneksi haas-

tatteluksi.

Haastattelujen kestot vaihtelivat 20 minuutista reiluun tuntiin. Haastattelut toteutettiin

joko haastateltavan kotona, Vaajakosken Suvannon tiloissa tai kahvilassa. Haastatel-

tava sai itse valita paikan, jonka koki mukavaksi ja turvalliseksi. Ennen haastattelun

aloittamista selitin kaikille haastateltaville mistä haastattelussa on kyse ja mihin käy-

tän sen tuloksia, lisäksi pyysin haastateltavilta kirjallisen luvan (liite 3). Kerroin myös

vaitiolovelvollisuudestani. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin eli kirjoitettiin auki.

Haastattelutilanteet olivat luonteeltaan erilaisia. Osa haastateltavista vastasi kysymyk-

siin laajasti ja osa hyvin lyhyesti muutamalla sanalla, jolloin jouduin esittämään paljon

lisäkysymyksiä. Jokaisesta haastattelusta sain kuitenkin tutkimusaineistoa. Osa haasta-

teltavista myös mainitsi jännittävänsä, jopa pelkäävänsä uusia ihmisiä joka varmasti

vaikutti myös tilanteeseen.

Sähköpostikysely yhteistyökumppaneille

Saadakseni tutkimukseeni laajemman näkökulman, lähetin yhteistyökumppaneille

sähköpostikyselyn.  Yhteistyökumppanit olivat sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä

työvoimapalveluiden edustajia. Yhteistyökumppanit valikoitiin todellisen yhteistyön

mukaan. Pois jätettiin esimerkiksi ne tahot, joissa on joskus käyty esittelemässä pro-

jektia, mutta todellista yhteistyötä ei ole syntynyt. Kysely lähetettiin yhteensä viidelle

yhteistyökumppanille, joista neljä vastasi. Kyselyn ongelmana pidetään yleensä sitä,
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että kato, eli vastaamattomuusprosentti saattaa nousta suureksi (Hirsjärvi ym.,

2000,182). Olin kuitenkin ennen kyselyn lähettämistä yhteydessä jokaisen yhteistyö-

kumppanin edustajaan joko puhelimitse ja sähköpostilla ja selitin tutkimukseni tarkoi-

tuksen. Uskon, että tämä nosti halukkuutta ja intoa vastata kyselyyn. Vain yksi vastaus

jäi saamatta ilmeisesti henkilön työkiireiden vuoksi.

7.4 Tutkimusaineiston analysointi
Aineiston analysointitapana olen käyttänyt aineistolähtöistä teemoittelua. Teemoitte-

lulla tarkoitetaan analyysivaiheessa aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä

usealle haastateltavalle. Ne saattavat pohjautua teemahaastattelun teemoihin ja se on-

kin odotettavaa. Sen lisäksi usein esille nousee muitakin teemoja. Analyysistä esiin

nostetut teemat pohjautuvat tutkijan tulkintoihin haastateltujen sanomisista. On erit-

täin epätodennäköistä, että haastateltavat ilmaisisivat asiat täsmälleen sanoin, mutta

tutkija katsoo ne silti kuuluvaksi samaan luokkaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 173.)

Aineistosta nostetaan esiin sen sisältämät keskeiset aiheet. Tekstimassasta on ensin

pyrittävä löytämään ja sen jälkeen eroteltava tutkimusongelman kannalta olennaiset

aiheet. Jotta teemoittelu onnistuu, vaaditaan teorian ja empirian vuorovaikutusta. (Es-

kola & Suoranta, 1998, 176.)

Teemoja, eli keskeisiä aiheita nostetaan usein esiin aineistolähtöisesti, eli etsimällä

tekstimassasta sen eri haastatteluja yhdistäviä (tai erottavia) seikkoja. Myös teorialäh-

töinen teemoittelu on mahdollista. Tutkimusraportissa esitetään yleensä teemojen kä-

sittelyn yhteydessä näytepaloja tekstistä eli sitaatteja. Aineistosta lainattujen kohtien

tarkoituksena on antaa havainnollistavia esimerkkejä ja tarjota lukijalle todiste siitä,

että tutkijalla todellakin on ollut jokin aineisto, johon hän analyysinsa pohjaa ja että

juuri nämä teemat ovat syntyneet aineiston perusteella. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2006)

7.5 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta määrittelevät tutkimuksen validius ja reliaabelius. Validi-

us tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä halutaan tietää. Reliaa-

beliudella puolestaan tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen ky-

kyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä validiuden

ja reliaabeliuden mittaaminen ei ole yksiselitteistä. Niistä tehdään erilaisia tulkintoja

ja ne ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Käsitteet liitetään usein kvantitatiiviseen tutki-
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mukseen jonka piirissä ne ovat syntyneet. Laadullisen tutkimuksen tekijä voi ajatella,

että kaikki ihmistä koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, eikä siis kahta samanlaista

tapausta ole. Näin ollen perinteiset luotettavuuden arvioinnit eivät aina onnistu, eivät-

kä kaikki tutkijat halua käyttää käsitteitä validius ja reliaabelius. (Hirsjärvi ym., 2004,

216–217.)

Kaikessa tehdyssä tutkimuksessa luotettavuutta ja pätevyyttä on kuitenkin jollain ta-

voin arvioitava. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää tutkijan

tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tämä koskee tutkimuksen kaikkia vaihei-

ta, esimerkiksi tarkkaa selostusta haastattelujen toteuttamisesta (paikka, aika, mahdol-

lisen häiriötekijät ja virhetulkinnat). Tuloksia tulkittaessa on kerrottava, millä perus-

teella tutkija esittää tulkintoja ja mihin hän päätelmänsä perustaa. Tutkija voi myös

liittää lukijalle esimerkiksi suoria otteita haastattelusta, jotta lukija näkee, miksi tul-

kintaan on päädytty. (Hirsjärvi ym., 2004, 217–218.)

Vaikka validiuden käsite laadullisen tutkimuksen yhteydessä ei ole yksiselitteistä,

mielestäni validiuden voi ottaa huomioon erityisesti haastatteluja suunniteltaessa. Ky-

symykset on pyrittävä muotoilemaan siten, että ne todella keräävät tietoa josta on hyö-

tyä, kun halutaan vastauksia tutkimusongelmiin. Kysymykset on muotoiltava mahdol-

lisimman tarkasti ja siten, ettei niitä voi ymmärtää väärin. Haastattelu antaa mahdolli-

suuden myös korjata mahdollisesti väärin ymmärrettyjä kysymyksiä. Luotettavuutta

lisää se tekijä, että tein ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja tein koehaastattelun,

jossa testasin teemahaastattelurunkoa.  Lisäksi pyrin opinnäytetyössäni lisäämään luo-

tettavuutta edellä mainitun tarkan selostuksen avulla.

Tutkimuksen luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa se, että osan haastateltavista tapa-

sin ensimmäistä kertaa vasta haastattelutilanteessa ja osaan olin tutustunut harjoittelu-

ni aikana. Tilanne ei siis ollut sama kaikissa haastatteluissa. On vaikea arvioida, vai-

kuttaako tässä tapauksessa etukäteen tunteminen luotettavuutta heikentäen vai sitä

lisäten. Toisaalta keskustelu on luontevampaa ja mahdollisesti haastateltavalle hel-

pompaa, kun haastattelija on tuttu ihminen. Toisaalta on mahdollista, että ne haastatel-

tavat jotka tunsin etukäteen, pitivät minua jollain tasolla KuntoTyön työntekijänä tai

työntekijöiden ”lähettämänä”, eikä negatiivisen palautteen antaminen välttämättä ole

silloin yhtä helppoa. Vertaillessani eri haastatteluja en kuitenkaan havainnut eroja

haastatteluissa sen perusteella, olimmeko tavanneet haastateltavan kanssa aikaisem-

min.
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Haastatteluihin liittyen pohdin myös sitä, kuinka paljon haastattelujen kulkuun vaikut-

ti se, että ne tehtiin hyvin erilaisissa ympäritöissä; osa haastateltavan kotona, osa Kun-

toTyön tiloissa ja osa kahvilassa. Esimerkiksi kahvila ei ole paras mahdollinen paikka

haastattelulle, koska se on julkinen tila ja läsnä on myös muita ihmisiä. Halusin kui-

tenkin antaa haastateltavan valita itse paikan, joka tuntuu mukavalta ja hyvältä haas-

tattelun tekemiselle. Kahvila on tavanomainen ihmisten tapaamispaikka, joten siellä

haastattelu saattoi tuntua luontevalta, ”normaalilta keskustelulta”. Myös nauhoitukset

onnistuivat hyvin ja niistä onneksi sai selvää taustahälystä huolimatta.  Hirsjärven ja

Hurmeen (2000, 74) mukaan haastattelupaikan tulee olla rauhallinen ja haastateltaval-

le turvallinen. Uskon, että näissä kahvilassa tapahtuneissa haastatteluissa turvallisuus

oli vielä rauhallisuuttakin tärkeämpi ja siksi kahvila haastattelupaikkana hyvä.

Tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää myös se, että en ennen ole tehnyt tutkimusta

ja siitä johtuen voin tehdä ”aloittelijan virheitä”. Esimerkiksi haastattelunauhoja

kuunnellessani huomasin, että jätin käyttämättä paikkoja, joissa olisi voinut kysyä

lisäkysymyksen.

7.6 Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuksen kaikissa vaiheissa on syytä kiinnittää huomiota tutkimuseettisiin kysy-

myksiin. Jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu, tutkimuskohdetta tai – ongel-

maa valittaessa on syytä miettiä, kenen ehdoilla ja miksi tutkimukseen ryhdytään. On

tärkeä myös miettiä tutkittavana olevien henkilöiden kohtelua ja sitä, kuinka tutkimus

vaikuttaa heihin. On tärkeää, että tutkittava saa tietoa tutkimuksesta ja suostuu siihen

vapaaehtoisesti. Aineiston keräämisen yhteydessä on huomioitava muun muassa ano-

nyymiuden takaaminen, luottamuksellisuus ja aineiston tallentaminen asianmukaisesti.

Tutkimustyössä on vältettävä epärehellisyyttä sen kaikissa vaiheissa. Toisten tekstiä ei

saa plagioida, vaan lähdeviittauksissa on oltava tarkka. Tuloksien raportointi ei saa

olla harhaanjohtavaa eikä puutteellista, eikä tuloksia saa sepittää tai kaunistella. Tu-

loksia ei myöskään pidä yleistää kritiikittömästi. (Hirsjärvi ym., 2000, 26–27.)

Tutkimuksessa on noudatettava ihmisarvon periaatetta, jonka mukaan on väärin aihe-

uttaa vahinkoa tai loukata tutkittavaa huolimatta tutkimuksen tarkoituksista. Tietojen

käsittelyssä ja tietoja julkaistessa kaksi tärkeää asiaa ovat anonymiteetti ja luottamuk-

sellisuus. Esimerkiksi haastateltavan henkilöllisyyden tunnistaminen tehdään mahdol-

lisimman vaikeaksi. (Eskola & Suoranta, 1998, 56–57.)
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Olen koko tutkimukseni ajan pyrkinyt ottamaan huomioon eettiset kysymykset mah-

dollisimman hyvin. Tutkimukseen osallistuminen oli kaikille haastateltaville ja kyse-

lyn täyttäneille vapaa-ehtoista. Ennen haastatteluja selitin jokaisella tutkittavalle mistä

tutkimuksessani on kyse ja pyysin kirjallisen suostumuksen haastatteluun ja aineiston

käyttämiseen opinnäytetyössäni (liite x). Pyrin luomaan haastattelutilanteesta mahdol-

lisimman turvallisen ja mukavan haastateltavalle. Annoin myös mahdollisuuden kysyä

opinnäytetyöstäni ja sen tekemisestä. Anonymiteetin turvaaminen on tärkeää, erityi-

sesti kun kyseessä on melko pieni kaupunginosa ja yhteisö, jossa ihmiset tuntevat toi-

sensa. Siksi tutkittaviin viitataan vain ”asiakkaana”, ”haastateltavana” tai ”yhteistyö-

kumppanin edustajana”, eikä tarkempia tietoja kerrota. En käytä edes peitenimiä tai

vastaavia (esimerkiksi ”haastateltava 1”, ”haastateltava 2” jne.), jotta sitaateista ei

pysty muodostamaan yksittäisiä tarinoita ja sitä kautta tunnistamaan haastateltavia.

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Esittelen tutkimuksen tulokset esille nousseiden teemojen mukaisesti. Järjestys mukai-

lee löyhästi teemahaastattelurunkoa. Osa teemoista pohjautuu haastattelurunkoon,

lisäksi esille nousi muitakin teemoja. Kursivoitu teksti on suoraa lainausta haastatte-

luista tai sähköpostikyselystä. Suluissa olevat kursivoimattomat kohdat ovat omia li-

säyksiäni, jotka mielestäni ovat olleet tarpeellisia tekstin selventämiseksi esimerkiksi

tilanteissa, joissa kysymystä näkemättä olisi muuten hankala ymmärtää vastausta.

8.1 Asiakkaiden kokemuksia

Aikaisempi elämäntilanne

Syyt, joiden takia haastateltavat ovat tulleet mukaan projektiin vaihtelevat ja haastatel-

tavien elämäntarinat ovat hyvinkin erilaisia. Kaikille yhteistä on kuitenkin työttömyys

ja kesken jäänyt tai kokonaan puuttuva ammattikoulutus. Myös päihde- ja/tai mielen-

terveysongelmat projektin alkaessa tai aikaisemmassa elämänvaiheessa yhdistivät.

Monet mainitsivat yksinäisyyden syyksi lähteä mukaan.

No siis eihän mulla ollu mitään tota, mulla oli päivät ihan sekasin ja kel-
lonajat ja tälleen että, niinku rytmi. Se oli muutenkin sellasta, vä-
hän…hölmöilin enemmän. Mä ryyppäsin melkein joka päivä, tai siis joka
päivä oikeestaa, sillon kun oli rahaa niin mä vaan join.
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Lisäksi haluttiin jotain arkielämää rytmittävää tekemistä. Kaikki haastateltavat olivat

vailla työtä tai opiskelupaikkaa aloittaessaan projektissa. Monella oli taustallaan aloi-

tettuja, mutta syystä tai toisesta kesken jääneitä opintoja.

No olihan se aika rososta. Se oli niinku yhtä ylä- ja alamäkeä melkeimpä
koko ajan silleen että johonkin kouluun aina menin ja sitten lopetin ja…
sitte sitä aina oli hetken aikaa taas toimettomana ja sitten meni taas jo-
honkin ja alta kuukauden taas lopetin. Silleen ettei oikeen niinku pysyny
missään kiinni.

Oma motivaatio muutokseen

Haastatteluissa nousi selkeästi esiin se, että jokaisella haastateltavalla oli tavoite ennen

projektiin osallistumista ja motivaatio muutokseen. Elämäntilanteeseen ennen projek-

tia ei oltu tyytyväisiä ja siihen kaivattiin muutosta.

Ihan se päivärytmi ja säännöllinen elämä ja tämmönen oli siinä sitten
niinku tavote.

Uskon, että oma motivaatio on yksi tärkeä tekijä, jonka vuoksi nämä asiakkaat sitou-

tuivat projektiin. Motivaatio ja omat tavoitteet mahdollistivat muutoksen haastatelta-

vien elämässä. Omaa motivaatiota ja tavoitteita tarvitaan, muutosta toisen elämään ei

voi pakottaa.

Ennakko-odotukset ja niiden toteutuminen

Useimmilla haastatelluista ei juuri ollut ennakko-odotuksia. Moni ei tiennyt mitä odot-

taa, koska ei etukäteen tiennyt paljoakaan projektista.

Ei siis mittään, että mä en ollu vastaavassa ennen käyny eikä niinku ku-
kaan muukaan mun tuttu ja siitä ei ollu niinku semmosta niinku min-
käänlaista tietoa tai tämmöstä et joku ois käyny ja voinu kertoo minkä-
laista se on. Ei oikeestaan silleen mittään että…

 Muutama mainitsi, että uuteen paikkaan tuleminen tuntui pelottavalta ja jännittävältä.

No kyllä se oli aika jännittävää ja… tai jännitti hirveesti ja…mut kyllä se
siitä lähti menemään.

Yksikään haastatelluista ei ollut edes ajatellut, että kyseessä on kolmannen sektorin

toimija eikä pitänyt sitä merkityksellisinä. Vastauksissa näkyy kuitenkin se, että pro-

jektin toiminnasta yllätyttiin siinä, että oli odotettu jotain virallisempaa ja käytännön-

läheisyys ja rentous oli yllätys. Ennakkokäsitys voi johtua siitä, että monella on aikai-

sempaa kokemusta esimerkiksi sosiaaliviranomaisten kanssa asioimisesta tai laitos-
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kuntoutuksesta, siksi ennakko-odotukset saattoivat olla tämä mukaiset. Moni kertoi,

että oli mukaan tullessaan positiivisesti yllättynyt.

Tai että mä aattelin että kun katkolla on ollu että se on ihan semmo-
nen…Vähän semmonen pahempi tai että täällä ei saa olla niin rennosti
kun täällä nyt saa olla. Et tänne ole ihan mukava tulla kun ei oo sem-
mosta, kukaan ei nipota koko ajan eikä mitään. Sillai kun, no niin, täällä
on ihan mukava.

Aika, projektin vahvuus verrattuna muihin tukimuotoihin

Useimmat kokivat saaneensa sellaista tukea, jota eivät olleet aikaisemmin saaneet,

usein esiin nousivat kaksi asiaa: aika ja yhdessä tekeminen. Projektia verrattiin esi-

merkiksi sosiaalityöntekijän tapaamisiin ja terapiassa käyntiin ja oleelliseksi eroksi

kerrottiin aika.

Se oli niinkun niin uutta - että esimerkiksi terapialla käynti, että sä käyt
siellä vaikka kerran viikossa tunnin istut siellä ja lähet pois - mut tuolla
sä olit niinku viis kertaa viikossa, et joskus jopa enemmänkin, kun oli
just niitä yöleirejä. Et se että ollaan siinä läsnä, niin se on niinku paljon
parempi ku se että käyt jossain terapialla vaan tunnin kerran viikossa
puhumassa, tai jotain näitä näin. Se että ollaan siinä niinkun läsnä, pys-
tytään tekemään asialle jotain.

Mahdollisuus tiiviiseen työskentelyyn onkin epäilemättä yksi suurimmista eduista

KuntoTyön kaltaisessa työskentelyssä. Sosiaalitoimistossa käydään usein vain kerran

kuukaudessa ja terapiassakin usein korkeintaan kerran, kaksi viikossa. Tämä ei kui-

tenkaan riitä kaikille asiakkaille, vaan heidän tuen tarpeensa on suurempi. KuntoTyö-

projektissa on myös mahdollisuus rennompaan yhdessä oloon, kuin ”virallisilla” ta-

hoilla.

Sosiaalinen tuki

Jokaisesta haastattelusta nousi esiin toisten ihmisten tärkeys. Uusiin ihmisiin tutustu-

minen ja yhdessä tekeminen tuli esille jokaisessa haastattelussa projektin vahvana

puolena.

Täällä on mukavia ihmisiä. Ja sitte tehään kaikkee yhessä, se on kivaa.

Projektin asiakkaista muodostui porukka, jonka kanssa oli turvallista tehdä myös uusia

asioita. Monessa haastattelussa nousi esiin asioita, jotka uskallettiin tehdä ensimmäistä

kertaa turvallisessa seurassa. Asiat saattavat vaikuttaa ulkopuolisesta pieniltä, mutta

ne olivat merkittäviä onnistumisen kokemuksia haastateltaville.
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Mä tein moniaki semmosia asioita mitä mä en ois tai mitä en oo ennen
sitä tehny. Sain niinku uusia kokemuksia mitä en ollu ennen kokenu. --
Siinä sai kipinän niinku esimerkiks punttisalilla käyntiin. Kun mä oon
aina pitäny sitä jotenki niin vastenmielisenä ja pelottavana asiana. Mut
se niinku autto siinä että mä näin että ei se ookkaan, et se on niinku mu-
kava tehä. -- Se oli kuitenkin mulle aika semmonen iso juttu. Se varmaan
tulee, että ilman tota projektia ni ei, ei ois tullu vieläkään.

Muut, samassa elämäntilanteessa olevat projektin asiakkaat koettiin tärkeäksi. Muilta

osallistujilta saatiin seuraa projektin toiminnassa ja esimerkiksi elokuviin illalla. Ver-

taistuki ja muiden samanlaiset kokemukset koettiin merkittäväksi.

Se oli hyvä sen takia että tuota kun kaikilla oli eri syyt, mut kun sitten oli
semmosiakin niinkun syitä jotka kuitenkin loppupeleissä niinkun yhisti…
Et siinä sitten tuli tota aika niinku tiivis porukka.

Ilmapiiri

Ilmapiiri on asia, joka nousi esiin jokaisessa haastattelussa, mutta monesti ristiriitaisel-

la tavalla. Toisaalta suurimpana ongelmana näyttäytyy huono ilmapiiri ja riidat yhdes-

sä projektin vaiheessa, toisaalta useassa haastattelussa ilmapiirin mainitaan olevan

parasta koko projektissa. Psykososiaalisen tukemisen onnistumisen kannalta on tärke-

ää, että ilmapiiri on hyvä ja luottamuksellinen. Vuorovaikutuksen on oltava avointa ja

luottamuksellista, sekä kunnioittavaa. Siksi ilmapiiriin on tärkeä kiinnittää huomiota.

Ilmapiirin rentous ja avoimuus koettiin tärkeäksi asiaksi projektissa ja monelle se oli

ollut jopa yllätys mukaan tullessa.

Hmm… se (on ollut parasta) että ollaan hirveen avoimia ja rehellisiä toi-
sille… ja hyvä ilmapiiri.

Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin myös ongelmia, joita KuntoTyö-projektissa oli

noin vuosi sitten, kun henkilökunnalla oli keskinäisiä ristiriitoja. Henkilökunnan kes-

kinäiset näkemyserot työn tekemisestä heijastuivat haastattelujen pohjalta myös tuona

ajankohtana mukana olleisiin asiakkaisiin. Yksi projektin työntekijä on sittemmin

vaihtunut.

Pikkusen oli jossain vaiheessa semmonen tunne, eikä se yksin mikään
tunnekaan ollu… Että tota siellä niinkun näitten ohjaajien väliset henki-
lökemiat ei oikeen aina toiminu. Niin tota, se oli… mä en tykänny siitä
että siellä puukoteltiin vähän toisia selkään sitten.

Yksi haastateltavista koki tilanteen erityisen voimakkaasti ja ilmoitti, että ilmapiirin

muuttuminen oli yksi suuri syy, jonka takia hän jäi projektista pois. Hän kertoo myös,
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että vaikka koki projektin itselleen hyödylliseksi ja koki saaneensa tukea ja uusia ko-

kemuksia, jäi projektista kuitenkin myös negatiivinen muisto. Hän koki ilmapiirin

huonona ja mainitsi myös kuulleensa, että hänestä on puhuttu pahaa selän takana.

 Se oli se pari kuukautta semmosta että todellakin silleen että siellä oli
mukava olla. Että tuntuis niinku että ois johonki paikkaan, tai että on jo-
ku paikka johon silleen niinku kuuluu.-- Mutta tota sitten se viimenen
kaks kuukautta mitä mä olin tai joku puolitoista kuukautta ni se ei sitten,
se muuttu se touhu niin paljon. Mä voin sen sanoo suoraan, että mulla
oli tosi paha olla siellä. Et se ei sitten enää ollu hyväksi. -- Ensinnäkin
nii ne ohjaajat muuttu, tai toinen, et se ei, ne ei ollu enää, tai toinen ei
ollu niin niinku kannustava mitä se oli aluksi. Et se rupes enemmän
oleen semmosta niinku, niinku pakottamista. Että tuntuu, että meni sem-
monennen niinku sananvapaus. Niinku tämmönen, ei saanu olla eri miel-
tä. Ja mulla oli useastikin sitten ohjaajien kanssa sukset ristissä.

Ongelmat ilmapiirissä näkyvät aineistossa tiettynä muutaman kuukauden ajanjaksona,

eräänlaisena kriisivaiheena. Haastattelujen perusteella ilmapiiriin on oltu tyytyväisiä

ennen tätä ja se jälkeen. Tällä hetkellä mukana olevat asiakkaat kokevat haastattelujen

perusteella ilmapiirin hyväksi.

Kehittämisehdotukset

Kehitysehdotusten miettiminen koettiin vaikeaksi sitä suoraan kysyttäessä. Haastatel-

tavat kokivat joko kysymyksen liian vaikeana, tai sanoivat olevansa tyytyväisiä nykyi-

seen tilanteeseen. Kehittämistä vaativia aiheita nousi kuitenkin esiin sivulauseissa ja

muista asioista puhuttaessa. Eniten muutoksia toivottiin koskien käytännön järjestelyjä

ja ongelmia ilmapiirissä. Ilmapiiriä on jo käsitelty omassa kappaleessaan. Projektin

tiloista tuli eniten kehitysehdotuksia. Tiloja pidettiin periaatteessa hyvinä, mutta liian

pieninä. Useampien ihmisten ollessa yhtä aikaa paikalla, tilat käyvät ahtaaksi. Pari

haastateltavista koki myös tilojen sijainnin päiväkeskuksen yhteydessä ahdistavana

varsinkin aluksi, ennen kuin siihen tottui.

Mutta tota kyllä siis tää seura mitä täällä sitten muuten on näiden tilojen
yhteydessä niin… -- Päiväkeskuksen asiakkaita (tarkoitan) nimenomaan.
Se ei, se ei ehkä oo, ollu, mä en silleen välittäny kauheesti. Ku se itse
projektin tila oli kovin kovin pieni. Niin tota siellä ilma loppu monesti.
Että se oli vähän tota… tilavampihan se sais olla. Ja tota… Mutta ihan
silleen viihtysä ja kyllähän siellä nyt niinku oli että…

Muutama haastateltava toivoi sääntöihin tarkennusta. Yhteisiin sääntöihin oltiin peri-

aatteessa tyytyväisiä, mutta niiden noudattamiseen kaivattiin lisää joustavuutta ja joh-
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donmukaisuutta. Sääntöihin liittyy sama ristiriita kuin ilmapiiriin, toisaalta sääntöjen

ja aikataulujen katsotaan olleen hyviä ja tärkeitä elämän rytmittäjiä, toisaalta niistä on

kuitenkin ollut erimielisyyksiä. Haastatteluista voikin tulkita, että ongelmat sääntöjen

kanssa liittyvät lähinnä aikaan, jolloin ilmapiiri oli muutenkin ongelmallinen.

No ei oikeestaan muuta, mutta se että, siis tota säännöt oli hirveen hyvät
ja ne oli varmaan tarkotettu noudatettaviksi mutta sit siinä kävi kuiten-
kin niin että esimerkiks nää ohjaajatkaan ei noudattanu niitä sääntöjä.

Projektin toimintaan liittyen toivottiin enemmän leirejä ja vielä enemmän eri koulu-

tusmahdollisuuksiin, esimerkiksi oppisopimukseen tutustumista. Lisäksi toivottiin,

että joskus voisi mahdollisesti tehdä jotain tyttö-, tai poikaporukalla.

Projektin vaikutus elämäntilanteeseen

Projektin koettiin vaikuttaneen esimerkiksi päihteiden käyttöön, mielen- ja fyysiseen

terveyteen, yksinäisyyteen ja ihmissuhteisiin, omien asioiden hoitamiseen ja antaneen

kipinää ja tietoa uusiin harrastuksiin ja opiskeluun sekä työelämään liittyen. Vastauk-

sissa on suuria eroja ja niistä huomaa, että myös asiakkaiden tuentarpeet ovat vaihdel-

leet projektin alkaessa. Tärkeää on kuitenkin, että projekti on ollut kaikille tueksi jol-

lakin elämän osa-alueella. Suurin ja kaikille yhteinen vaikutus on ollut päivärytmin

vakiintuminen ja elämän ”normalisoituminen”.

Kyllä se on vaikuttanu ihan hyvin… Tuota, niin... No elän nykyään sem-
mosta normaalia elämää niin kuin pitäs elää.

Monet olivat saaneet tukea parisuhteeseen tai muihin ihmissuhteisiin liittyvissä on-

gelmissa. Projektin aikana sai uusia ihmissuhteita päivittäiseen kanssakäymiseen. Yk-

sinäisyyden koettiin helpottaneen, kun oli päivittäin juttukavereita. Lisäksi osa koki,

että projektissa mukana oleminen tuki ja vahvisti vanhoja ihmissuhteita.

No tota ensinnäkin tähän parisuhteeseen neuvoja, apuja, tukea. Ja tota
minkä johdosta ei sitten lyöty hanskoja tiskiin. Et kyl se on ollu ihan…
saanu ajattelemaan asioita toisella lailla.

Vaikutus päihteidenkäyttöön vaihteli. Osa koki projektin vaikuttaneen huomattavasti

ja vähentäneen päihteidenkäyttöä, kun taas osa ei tunnistanut muutosta päihteidenkäy-

tössään. Luultavasti tähän vaikuttaa myös erilaiset lähtötilanteet, osa ei alun perinkään

kokenut päihteiden käyttönsä olevan ongelmallista tai kaivannut siihen muutosta.
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Myös asioinnin suhteen vaikutukset vaihtelivat. Osa koki osanneensa hoitaa asioinnin

itsenäisesti jo aikaisemminkin eikä kaivannut siihen apua. Osa taas koki, että oli hyvä

kun joku muistutti käyntiajoista ja neuvoi lomakkeiden täyttämisessä. Projektin työn-

tekijät olivat myös olleet joidenkin mukana esimerkiksi sosiaalityöntekijän luona tai

Kelassa ja se koettiin hyväksi.

Siinä oli aina hyvä kun kävi noissa niinku sosiaalitoimistossa ja näissä,
että on joku niinkun mukana siinä joka tiesi asioista ja joka pysty sano-
maan niinku selkeemmin sille työntekijälle vaikka minun elämäntilan-
teesta että missä mennään. Et siinä oli hyvä, että siinä oli tämä tuki
näin. Että se on sitten auttanu sitä, että ehkä nyt jos aatellaan tämän
hetkistä tilannetta nytten ni kyllä se autto siinä että noi osaa niinku koh-
data paremmin tommoset Kelat ja tämmöset. Niissä osaa niinku asioida
paremmin.

Lähes kaikki kokivat projektin vaikuttaneen positiivisesti terveyteen ja fyysiseen kun-

toon. Positiivisen vaikutuksen katsottiin johtuvan lisääntyneestä liikunnasta, vähenty-

neestä päihteidenkäytöstä, säännöllisestä syömisestä, päivärytmistä ja yksinäisyyden

vähenemisestä.

On (vaikuttanut terveyteen). Siellä syötiin aamupala mitä mä en oo kos-
kaan ikinä ennen tehny. Niin et kyllä tota tämä tämmöinen ruokailuryt-
mikin löyty sitten sieltä.

Uusia taitoja koettiin tulleen esimerkiksi omien asioiden hoitoon liittyen. Moni mai-

nitsi myös saaneensa intoa esimerkiksi liikuntaan tai piirtämiseen. Uusia, säännöllisiä

harrastuksia ei varsinaisesti löytynyt, mutta uutta innostusta vanhoihin löytyi ja moni

mainitsi, että kynnys kokeilla uusia asioita madaltui. Osa mainitsi myös, että heiltä

löytyisi halua jatkaa projektissa kokeiltuja uusia asioita, esimerkiksi punttisalilla käy-

mistä, keilaamista tai sulkapalloa. Yleisesti ottaen innostus asioita kohtaan lisääntyi.

En oikeestaan harrastuksia, en saanu. Mut tota taitoja vois sanoo ehkä
silleen että tuli ehkä niinku enempi kiinnostusta tehä asioita. Niinku
vaikka… piirtää, lukea, tämmösiä kaikkee. Näihin tuli niinku semmonen,
vielä niinku enemmän sitä kipinää sitten.

Projektin jälkeen yksi haastatelluista on työllistynyt. Neljä kertoi hakevansa opiskele-

maan kevään yhteishaussa (joista yksi opiskelee jo nyt osapäiväisesti) ja yksi on tällä

hetkellä kotona perhesyistä. Projektin jälkeen on pääsääntöisesti siirrytty työpajalle tai

jollekin työvoimatoimiston kurssille. Yksi haastateltava oli myös ollut välissä muualla

ja palannut sen jälkeen takaisin projektiin. Erityisesti opiskelumotivaation koettiin

kohonneen projektin aikana ja työllistynyt kertoi saaneensa tukea työn hakuun projek-

tissa.
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”Hyvä kuri”, rytmiä elämään

Yksi suurimmista vaikutuksista haastateltavien elämään oli säännöllisempi rytmi. Pro-

jektin koettiin auttaneen normaaliin rytmiin pääsemisessä. Kun aamulla oli herättävä

ja lähdettävä projektiin, rytmi muodostui automaattisesti. Hyväksi koettiin myös se,

että päivisin on jotain tekemistä, syy nousta aamulla sängystä.

No siis mulla on toi…mää meen aikasin nukkumaan ja herään sillain.
Että mä en nuku päivät ja valvo yöt niinku ennen. Ja sitten en juo enää
viikolla. Muutenkin ni on jotain tekemistä päivisin sitten.

Rytmiin liittyen myös yhteisiä aikatauluja ja niistä kiinni pitämistä pidettiin tarpeelli-

sena. Moni tunnisti itsestään, että tarvitsee kontrollia, jotta rytmi pysyy hyvänä. Tär-

keänä koettiin, että asiakkailta vaaditaan, mutta otetaan kuitenkin jaksaminen huomi-

oon.

No täällä on tavallaan sellanen hyvä kuri, ettei sellanen liian sellanen
piiska heiluu ja näin, mutta niinkun semmonen sopiva. Että jaksaa kui-
tenkin. Se on ehkä ihan tärkeintä ollu.

Projektin tarpeellisuus

Jokainen haastateltava koki, että projektiin osallistuminen oli tarpeellista omassa elä-

mäntilanteessa.  Useimmat kokivat myös, että projektista saatu tuki on uutta ja erilais-

ta kuin muualta, sellaista tukea jota ei aikaisemmin ollut saanut. Tukea oli kyllä saatu

aikaisemminkin, esimerkiksi perheeltä ja sosiaalitoimistosta, mutta projekti toi kuiten-

kin jotain uutta ja lisää ihmisiä tukiverkostoon. Uudeksi tueksi, jota ei aikaisemmin

oltu saatu mainittiin arkinen yhdessä tekeminen, keskustelut ja työntekijöiden mahdol-

lisuus antaa aikaa ja kuunnella. Paitsi tuen laatu, myös tuen määrä koettiin tärkeäksi.

Moni ei aikaisemmin ollut saanut yhtä intensiivistä tukea.

No siis kyllähän meidän mutsi nyt jonkun verran joskus autteli mua, mut-
ta tuskin sekään nyt ois niin kauheesti jaksanu mua autella näissä, tai
tukee noissa tommosissa. Sairas ihminen kuitenki ni. Eikai sitä nyt sitten
niin paljon ois saanu tukea sitten jos ei ois ni ollu siellä.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat sitä mieltä, että positiiviset muutokset elämässä

olisivat tuskin onnistuneet ilman KuntoTyötä. Monet kokivat tarvinneensa juuri pro-

jektin antaman tuen ja olivat sitä mieltä, että jos he eivät olisi osallistuneet projektiin,

ei elämässä olisi tapahtunut positiivisia muutoksia.
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Ei välttämättä… Mä oon semmonen ihminen, että mää tarvitsen sitten
jotain ihan semmosta apua että en mä yksin välttämättä pärjää kyllä.

Yhdellä haastatelluista oli ollut useampi vaihtoehto, joista valita, joten hän uskoi, että

olisi saanut tuen muualta, vaikka ei olisi tähän projektiin osallistunutkaan.

No kyllä mä uskon että ois. -- Kyllähän mulla oli niitä, niitä oli aika pal-
jon niitä vaihtoehtoja että… mihin mennä.

Projektia pidetään hyvänä mahdollisuutena aloittaa jostakin. Eräs asiakas käyttää sa-

naa ”lähtölaukaus” ja on sitä mieltä, että KuntoTyö-projekti on hyvä paikka aloittaa,

jos kouluun tai töihin meneminen tuntuu liian raskaalta. KuntoTyössä on hyvä mah-

dollisuus levätä hetki, mutta samalla myös valmistautua tulevaan.

Että jos tuntuu että ei oo voimia esimerkiks työharjotteluun tai töihin tai
kouluun ni sitten mä suosittelen tollasta. Mutta ensin se lähtökohtana,
että miettiä se oma tilanne ja ne omat voimavarat. Että omat voimavarat
on tosi tärkeet. Jos sä oon ihan rikki ni et sä, sä et jaksa. Ei sillon jaksa
keskittyä kouluun tai töihin tai tämmöseen. Se menee liian, liian tota ka-
santuu päälle. Jos on esimerkiks masennusta tai muita henkilökohtasia
ongelmia niin siinä, ehdottomasti sillon, sillon sen niinku tietää että, mä
olen vaikka niin masentunu, tai ei oo voimia, että en pysty lähtemään
töihin tai kouluun ni kyllä siinä vaiheessa kannattaa tommosta ottaa
mistä voi pienesti lähtee. -- Joo, kyllä mä pidän tota paikkaa silleen että
se on hyvä lähtölaukauksena.

Voimavarat

Vaikeista asioista ja ongelmista huolimatta jokaisessa haastattelussa nousi ilahdutta-

vasti esiin myös paljon voimavaroja. Läheiset ihmiset ja heidän kanssaan vietetty aika

mainittiin tärkeäksi voimavaraksi jokaisessa haastattelussa. Tämä osoittaa, että kaikil-

la haastatelluista on sosiaalinen verkosto, jolta saadaan tukea. Osalla tämä sosiaalinen

verkosto kaipasi tukea ja vahvistamista, mutta jokaisella oli läheisiä ja tärkeitä ihmi-

siä. Lisäksi voimavaroiksi mainittiin harrastuksia, esimerkiksi musiikin kuuntelu tai

soittaminen, piirtäminen ja liikunta sekä läheisten kanssa käydyt keskustelut. Kaikki

haastateltavat kokivat projektin tuoneen uusia voimavaroja tai vahvistaneen vanhoja.

Kaverit ja harrastukset. Ja sit se että no mulla on nyt hyvät välit mutsin
kanssa ollu ni ne on kanssa ollu että… Oon ny äitin kanssa jutellu.  Ku
aiemmin mulla ei oikein ollu välejä siihen.
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Arkea hankaloittavat asiat

Arjen raskaat asiat olivat monella samoja, joiden kanssa jo ennen projektia kipuiltiin.

Masennus, alkoholinkäyttö, rahan puute, ongelmat ihmissuhteissa ja yksinäisyys oli-

vat asioita, jotka huolestuttivat ja tuntuivat raskailta.

No varmaan mun järkkyvä mielenterveys ja...vaikeeta… no välillä raha-
tilanne.

Kaikki haastateltavat kokivat, että saivat projektissa tukea arkea hankaloittaviin asioi-

hin. Kysymys koettiin hiukat hankalaksi, eikä tukea osattu juurikaan eritellä. Kaikilla

kuitenkin oli kokemus ja tunne siitä, että tukea on saanut.

Oon. -- En osaa oikeen sanoo, tai selittää.

Voimaantuminen ja usko tulevaisuuteen

Haastatteluissa nousi selkeästi esiin kokemuksia, jotka voisi tulkita voimaantumiseksi.

Haastateltavat kokivat, että KuntoTyö-projektin aikana he saivat rohkeutta kokeilla

uusia asioita ja uskoa omaan tekemiseen. Vaikka ensimmäisellä kerralla ei välttämättä

onnistukaan, tavoitteiden eteen ollaan nyt valmiita työskentelemään.

Mä sain ehkä enemmän päättäväisyyttä. Että jos mä haluun niinku jotain
ni mä oon vaikka valmis säästämään siihen, valmis tekemään pikkuhil-
jaa sen asian eteen jotakin.-- Että mä oon huomannu sen että kyllä mä
pystyn siihen ihan samalla lailla kun kaikki muutkin.

Monet kokivat myös tulevaisuuden valoisampana, oli saatu uusia tavoitteita, tai uskoa

siihen, että tavoitteet voi todella saavuttaa.

No kait mä ajattelen vähän niinkun… tai silleen positiivisemmin tota
noin niin tulevaisuutta. Että tota mä en ajattele et mä… juon vielä viiden
vuodenkin päästä. Että mulla vois ollaki joku ammatti ku nyt menee vä-
hän paremmin ja jaksaa paremmin.

8.2 Yhteistyökumppaneiden kokemuksia

Arvio projektin tarpeellisuudesta ja sen toiminnasta

Kaikki yhteistyökumppanit olivat sitä mieltä, että projekti on tuonut uutta Vaajakos-

ken alueen palvelutarjontaan. Projektin mainittiin olevan tarpeellinen, koska tällaiselle

asiakasryhmälle ei ole paljoakaan toimintaa, johon heitä voisi ohjata.
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Nyt on saatu kauan kaivattu tukimuotokokeilu nuorille syrjäytymisuhan
alla eläville nuorille. Tästä olisi hyvä jatkaa ja pitää kiinni.

Projektin toiminnan katsottiin vastaavan kohderyhmän tarpeita. Projektin vahvuudeksi

koettiin sen tarjoama säännöllinen päivärytmi ja mielekäs tekeminen arkeen. Toisaalta

hyvää on myös projektin mahdollisuus joustaa asiakkaan omakohtaisten tarpeiden

mukaan esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas ei jaksakaan käydä joka päivä projektis-

sa. Erityisesti toimintamallin uudistusta kiiteltiin sen mukautumisesta.

Kyllä mielestäni vastaa (kohderyhmän tarpeita), sillä monet nuoret tar-
vitsevat säännöllisen päivärytmin löytämiseen jotakin säännöllistä toi-
mintaa esim. jos on vaikeuksia opiskelu- tai työpaikan saannissa sekä
päihde- tai mielenterveysongelmia. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
tarvitsevat mielekästä tekemistä ja tukea, jotta elämänhallintataidot li-
sääntyisivät.

Kaikilla vastanneista on tai on ollut yhteisiä asiakkaita projektin kanssa. Yhteistyö-

kumppanit kokivat, että projektiin osallistuminen on tukenut myös omaa työtä asiak-

kaan kanssa. Joidenkin asiakkaiden elämästä näkyy yhteistyökumppanien edustajien

mukaan projektin myönteinen vaikutus asiakkaan elämään. Projekti on saattanut myös

olla ensimmäinen sysäys eteenpäin ja sen jälkeen on sitouduttu muualle, esimerkiksi

kuntouttavaan työtoimintaan. Osa vastanneista koki, ettei ole vielä ehtinyt seurata niin

pitkään asiakkaan kehitystä projektissa, että osaisi arvioida sen vaikutuksia asiakkaan

elämään. Yleisesti ottaen kuitenkin koettiin, että projekti on ollut avuksi siihen sitou-

tuneille asiakkaille. Eräs vastaaja nosti esiin myös ajatuksen siitä, että projektissa saa-

dut onnistumisen kokemukset itsessään ovat tärkeitä asioita päihteiden kanssa kamp-

pailevan elämässä, vaikka epäonnistumisia ja takapakkiakin tulee välillä.

Yksi asiakas on sitoutunut kunnolla projektiin ja hänen kohdallaan on
ollut huomattavissa myönteinen kehitys elämässä. Asiakkaan elämänlaa-
tu on parantunut ja mieliala on selvästi kohentunut. Muut projektiin mu-
kaan lähteneet asiakkaani eivät ole sitoutuneet projektin toimintaan.

Yksi yhteistyökumppani nosti kehitysehdotuksena esiin projektin tilat, joita ei pidetty

kovin toimivina. Lisäksi monet kokivat omat työkiireet joskus esteeksi yhteistyölle.

Omien ja projektin työntekijöiden aikataulujen ja työkiireiden sovittaminen on välillä

haasteellista.

Yhteistyö projektin kanssa ja sen kehittäminen

Yhteistyökumppaneiden edustajat kokivat tietävänsä tarpeeksi projektin toiminnasta ja

sen kohderyhmästä. Yhteistyö KuntoTyö-projektin kanssa on pääasiassa asiakkaiden
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ohjaamista mukaan projektin toimintaan, yhteisiä kokoontumisia asiakkaan kanssa ja

yhteydenpitoa asiakkaiden asioihin liittyen. Hyväksi ja tärkeäksi koettiin se, että tieto-

jen vaihtoon on asiakkaan lupa. Näin yhteistyökumppaneiden edustajilla on mahdolli-

suus saada tietoa asiakkaan elämäntilanteesta ja sen muutoksista.

Ohjaamme asiakkaita projektiin mukaan, tapaamme välillä yhdessä asi-
akkaita sekä soitellaan asiakkaan kuulumisia.

Kaikki yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä yhteistyöhön projektin kanssa. Erityises-

ti kiitosta sai projektin työntekijöiden hyvä tavoitettavuus ja halukkuus yhteistyöhön.

Hyvänä pidettiin myös työntekijöiden mahdollisuutta tehdä liikkuvaa työtä ja valmiut-

ta poistua omalta toimistolta esimerkiksi asiakkaan mukaan palavereihin.

Työntekijät saa hyvin kiinni, yhteinen tapaaminen saadaan yleensä hyvin
järjestettyä, yhteys on mutkatonta.

Vaikka yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä, monet kokivat, että yhteistyö ja erityisesti asi-

akkaan tilanteesta tiedottaminen voisi olla entistäkin tiiviimpää.

Asiakkaan prosessin etenemisestä KuntoTyössä voisi ehkä tiedottaa
enemmän esim. puhelimitse tai kirjallisesti. Voisimme myös pitää enem-
män yhteisiä palavereita asiakkaan asioissa.

Yhteistyön yhteiseksi haasteeksi koettiin asiakkaiden ohjaaminen ja sitouttaminen

projektiin. Asiakasryhmä on usein hankalasti tavoitettava ja huonosti sitoutuva ja aina

yhteiset asiakkaat eivät ole sitoutuneet mukaan projektin toimintaan. Mielenterveys-

ongelmat ja päihteidenkäyttö vaikeuttaa asiakkaiden sitoutumista projektiin ja niiden

arvioiminen koettiin haasteelliseksi.

Projektin tekemä työ suhteessa omaan työhön

Kaikki yhteistyökumppanit kokivat, että KuntoTyö-projekti kolmannen sektorin toi-

mijana tukee ja täydentää omaa työtä. Turhaa päällekkäisyyttä omassa ja projektin

tekemässä työssä ei juurikaan nähty, tätä estää myös tiivis yhteistyö. Jonkin verran

yhtäläisyyksiä kuitenkin oli, mutta asia nähtiin hyväksi. Tuki samoissa asioissa monel-

ta taholta voi olla hyödyksikin.

Jonkin verran voi olla yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, esim. opiske-
lu- ja työ-/työharjoittelupaikkojen kartoittamisessa ja asiakkaan rinnalla
kulkemisessa. Uskon kuitenkin, että nuoret tarvitsevat tukea näihin asi-
oihin monelta kantilta.
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Kaikki kokivat projektin hyväksi täydentäjäksi omalle työlleen. Projekti on paikka,

johon asiakkaita on mahdollista ohjata eteenpäin.  Projekti pystyy esimerkiksi seura-

maan asiakkaan tilannetta (esimerkiksi päihteiden käyttöä, jaksamista) tiiviimmin ja

tiedottamaan tarvittaessa muutoksista ja tärkeistä asioista myös yhteistyökumppaneil-

le. Projektin vahvuudeksi koettiin myös sen työntekijöiden mahdollisuus osallistua

asiakkaiden arkeen paremmin kuin moni muu virallisempi taho.

Projekti tavoittaa nuoret jokapäiväisissä toiminnoissa. Oma työni on hy-
vin "virallista", joten toimita eroaa aika paljon.

Projektin tulevaisuus

Kaikki yhteistyökumppanit olivat sitä mieltä, että projektin toiminnan vakinaistami-

selle on tarvetta. Projektille on oma paikkansa ja sen toiminnalle olisi tarvetta jatkos-

sakin. Yhteinen huolenaihe on kuitenkin vakiinnuttamisen onnistuminen, erityisesti

rahoituksen löytyminen mikäli Raha-automaattiyhdistyksen tuki loppuu.

Tämän voisi vakiinnuttaa, oma paikka sillä on. Miten se sitten onnistuu,
kun kaikkialla on rahasta tiukkaa...

Tulevaisuutta mietittäessä myös tuleva Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan kun-

taliitos nousi esille. Yhteistyökumppanien edustajat pohtivat, voisiko projektin kaltais-

ta toimintaa laajentaa myös muualle uuden kaupungin alueelle.

Jotenkin tuntuisi, että asiakaskuntaa olisi myös muualla kuin Vaajakos-
kella, joten olisiko hyvä miettiä voisiko toimintaa laajentaa muuallekin
Jyväskylään, varsinkin, kun kunnat yhdistyvät?

9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimukseni päätulokset tiivistettynä ja tutkimuskysymyksien mukaisessa järjestyk-

sessä ovat:

1. Missä asioissa KuntoTyö-projekti on onnistunut ja ollut asiakkaiden tu-

kena? Onko projektista saatu sellaista hyötyä ja tukea, mitä ei ole aikai-

semmin saatu muualta?

- Projektin vaikutukset haastateltavien elämäntilanteeseen vaihtelivat hyvin pal-

jon. Tämä liittyy myös lähtötilanteiden ja omien tavoitteiden vaihtelemiseen.

Projektin koettiin vaikuttaneen esimerkiksi päihteiden käyttöön, mielen- ja
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fyysiseen terveyteen, yksinäisyyteen ja ihmissuhteisiin, omien asioiden hoita-

miseen ja antaneen kipinää ja tietoa uusiin harrastuksiin ja opiskeluun sekä

työelämään liittyen.

- Jokaisessa haastattelussa nousi esiin ihmisten ja yhteisen tekemisen tärkeys.

Tätä kautta projektista on saatu vertaistukea ja sosiaalista tukea.

- Projektin aikana useimpien haastateltavien ajatukset tulevaisuudesta ovat

muuttuneet positiivisemmaksi ja kokemus omasta osaamisesta on vahvistunut.

Esiin nousi kokemuksia jotka voidaan tulkita voimaantumiseksi.

- Projektin vahvuutena verrattuna moniin muihin tukimuotoihin on aika. Projek-

tin työntekijöillä on mahdollisuus nähdä asiakkaita päivittäin ja aikaa keskus-

teluille ja yhteiselle tekemiselle.

- Erityisen tärkeänä nousi esiin kaikkien asiakkaiden kohdalla päivärytmin ja

elämänhallinnan lisääntyminen. Projektin koettiin normalisoineen elämää ja

korjanneen päivärytmiä. Monet kokivat, että sopiva kuri ja kontrolli on tukenut

rytmin löytymistä.

- Asiakkaiden voimavarat ovat vahvistuneet projektin aikana.

- Kaikki asiakkaat kokivat, että projekti oli heille tarpeellinen ja useimmat olivat

saaneet sellaista tukea, jota ei ole aikaisemmin saatu muualta. Yhtä lukuun ot-

tamatta kaikki asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että myönteisiä muutoksia

heidän elämässään olisi tuskin tapahtunut ilman projektia.

2. Mitä asioita KuntoTyö-projektin toiminnassa ja yhteistyössä kumppanei-

den kanssa tulisi kehittää, jotta projekti onnistuisi entistä paremmin ta-

voitteissaan?

- Haastatteluissa nousee esiin ajanjakso projektin toiminnassa, jolloin ilmapiiris-

sä oli ongelmia ja henkilökunnan keskinäiset ristiriidat heijastuivat myös asi-

akkaisiin. Hyvän ja avoimen ilmapiirin pysymiseen ja henkilökunnan omaan

jaksamiseen olisi siis syytä kiinnittää erityistä huomiota.

- Suurin osa kehittämisehdotuksista liittyy projektin tiloihin. Tiloja pidetään pe-

riaatteessa, mutta liian pieninä. Muutamaa haastatelluista myös ahdistaa tilojen

sijainti päiväkeskuksen yhteydessä.
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- Projektin toimintaan toivotaan lisää leirejä ja vielä nykyistäkin enemmän eri

koulutusvaihtoehtoihin tutustumista. Lisäksi eräs asiakas pohti, voisiko joskus

jakautua ryhmiin sukupuolen mukaan ja tehdä näissä pienryhmissä jotain.

- Yhteistyökumppanit ovat yhteistyöhön tyytyväisiä, erityisesti kiitosta sai pro-

jektin työntekijöiden hyvä tavoitettavuus ja halu tehdä yhteistyötä. Yhteistyön

toivottiin kuitenkin olevan entistäkin tiiviimpää. Erityisesti toivottiin lisää tie-

dottamista asiakkaan edistymisestä projektissa, esimerkiksi puhelimitse tai kir-

jallista palautetta asiakkaan prosessista.

- Yhteistyön yhteiseksi haasteeksi koettiin asiakkaiden ohjaaminen, motivointi

ja sitouttaminen mukaan projektin toimitaan.

3. Onko asiakkaiden kokemuksiin/yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa

vaikuttanut se seikka, että KuntoTyö-projekti on uusi, 3.sektorin toimija

alueella? Onko projekti tuonut jotain uutta alueen palvelutarjontaan?

- Kukaan asiakkaista ei ollut edes ajatellut projektin olevan 3. sektorin toimija,

eikä se siten vaikuttanut heidän kokemuksiinsa tai ajatuksiinsa projektista.

- Yhteistyökumppanit kokivat projektin 3. sektorin toimijana täydentävän ja tu-

kevan omaa työtään. Projekti koettiin paikaksi, johon on mahdollista ohjata

asiakkaita eteenpäin. Projektityöntekijöiden on mahdollista osallistua asiak-

kaiden arkielämään tiiviisti ja tarvittaessa tiedottaa muutoksista ja tärkeistä

asioista myös yhteistyökumppaneille.

- Projekti on tuonut uutta alueen palvelutarjontaan. Yhteistyökumppanien mie-

lestä projekti on hyvin tarpeellinen, koska vastaavaa toimintaa, johon ohjata

asiakasryhmään kuuluvia nuoria aikuisia ei aikaisemmin ole ollut. Myös asi-

akkaat kokivat projektin uutena, hyvänä tuen muotona.

10 POHDINTA

Kaikille haastateltaville yhteisenä, mielestäni tärkeänä teemana nousi esiin oma moti-

vaatio muutokseen ennen projektin alkua. Järvikosken ja Härkäpään (2004, 143) mu-

kaan kuntoutuksen lähtökohtana on ihmisen itsensä havaitsema ja kokema ongelma ja

halu vapautua siitä. Uskon, että tämä on yksi ratkaisevista syistä siihen, että juuri nä-
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mä asiakkaat sitoutuivat mukaan projektin toimintaan ja saivat siitä apua. Toista voi

tukea muutokseen, mutta siihen ei voi pakottaa.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn paraneminen, elä-

mänhallinnan lisääminen ja voimaantuminen. (Järvikoski & Härkäpää, 2004, 23, 132).

Tutkimukseni osoittaa, että projektissa elämänhallinta ja arkirytmi parantuivat ja haas-

tateltavat saivat voimaantumisen kokemuksia. Yhteisestä tekemisestä saatiin tärkeitä

onnistumisen ja osaamisen kokemuksia ja usko tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin

lisääntyi. Projektitoimilla on hyvät edellytykset tukea elämänhallintaa ja rytmiä, sillä

toiminta on joustavaa ja siinä on mahdollista huomioida asiakkaan henkilökohtaiset

tarpeet. Projektilla on mahdollisuus osallistua asiakkaan päivittäiseen arkeen ja myös

kontrolloida sitä, että yhdessä sovituista säännöistä pidetään kiinni.

Sosiaalinen tuki ja kontrolli mielletään helposti toistensa vastakohdiksi. Näin ei kui-

tenkaan tarvitse ajatella. Eriksson ja Arnkil (2005) kuvaavat auttamistyötä tuen ja

kontrollin yhdistelmäksi. Jos tuki ja kontrolli ajatellaan toistensa vastakohdiksi, tuki

mielletään avustamiseksi ja vahvistamiseksi ja kontrolli valvomiseksi ja hallitsemisek-

si. Puhdasta tukea tai kontrollia ei kuitenkaan ole olemassa, vaan ne liittyvät aina yh-

teen. Auttamistyö on tuen, eli mahdollisuuksien avaamisen ja kontrollin, eli hallinnan

lisäämisen yhdistelmä. Vastakohtina voidaankin tuen ja kontrollin sijaan pitää sitä,

miten tämä yhdistelmä toteutuu; onko se voimaannuttavaa vai alistavaa. Alistavaa

tukea on ”yliymmärtäminen”, riippuvuuden luominen ja ylläpitäminen sekä puolesta

tekeminen. Alistavaa kontrollia on normatiivisten vaatimusten esittäminen ilman riit-

tävää herkkyyttä tilanteiden ainutlaatuisuudelle ja erilaisille toimintakulttuureille.

Voimaannuttavaa tukea puolestaan on näköalojen avaaminen, kannustaminen, oman

ymmärryksen jakaminen ja voimavarojen yhdistäminen. Voimaannuttavaa kontrollia

on rajojen asettaminen epätoivottavalle käyttäytymiselle ja näiden rajojen hallinnan

tukeminen, sekä huolten jäsentäminen. (Eriksson & Arnkil, 2005, 31–32)

Omassa tutkimuksessani nousi myös esille sekä tuen että kontrollin tärkeys ja niiden

liittyminen toisiinsa. Moni haastateltava tunnisti itsestään sen, että kaipaa tukea ja

kannustamista, mutta myös valvontaa ja kontrollia esimerkiksi aikatauluihin liittyen.

Toisaalta tärkeänä pidettiin myös sen huomioon ottamista, että joskus esimerkiksi

mielialan vuoksi ei jaksa tulla paikalle. Projektissa on tapahtunut voimaantumista ja

sekä tukea, että kontrollia on saatu. Voimaannuttavan tuen ja kontrollin yhdistelmä on

tärkeä perusta projektin toiminnalle. Työntekijälle tämä tarkoittaa jatkuvaa reflektoin-
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tia ja arviointia siitä, millainen tuki ja kontrolli on voimaannuttavaa, millainen alista-

vaa.

Reflektointia myös tarvitaan kun mietitään yhteisiä sääntöjä ja ilmapiiriä. Kettusen ja

muiden (2002) mukaan onnistunut psykososiaalinen tukeminen perustuu hyvään vuo-

rovaikutukseen ja luottamukselliseen, avoimeen ja arvostavaan ilmapiiriin. (Kettunen

ym., 2002, 87–88) Asiakkailta saadussa palautteessa nousi esiin ilmapiiri, toisaalta osa

koki sen parhaaksi asiaksi projektissa, osa kertoi ilmapiirin olleen välillä huono. Yksi

kertoi lopettaneensa projektin pääasiassa ongelmallisen ilmapiirin takia. Asiakkaiden

kokemuksista siis näkyi työntekijöiden oman jaksamisen tärkeä rooli. Siksi projekti-

työssä onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös henkilökunnan omaan jaksa-

miseen ja työnohjaukseen, jotta ongelmat eivät toistuisi.  Ilmapiirin pitäminen toimi-

vana on haastavaa työntekijöille. Työ on raskasta ja vie myös omia voimavaroja. Siksi

esimerkiksi työnohjaukseen olisi tärkeää panostaa.

Tulosten hyödynnettävyyttä pohdittaessa on syytä huomioida se, että tulokset koske-

vat ainoastaan haastattelemieni asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kokemuksia. Nii-

tä ei siis voi suoraan yleistää koskemaan kaikkien samankaltaisessa tilanteessa olevien

nuoren aikuisten kokemuksia. Tuloksia on kuitenkin mahdollista hyödyntää, kun Kun-

toTyö -projektia arvioidaan ja kehitetään. Tutkimukseni tulokset ovat kuitenkin sa-

mansuuntaisia, kun esittelemistäni Koho-projekteista saadut tulokset. Asiakkaana on

ollut hyvin samanlainen ihmisryhmä, suunnilleen saman ikäinen ja ongelmiltaan sa-

mankaltainen. Päihde- ja mielenterveysongelmat, sekä kouluttamattomuus tai koulu-

jen keskeyttäminen tulivat esille sekä Koho- projekteissa, että omassa tutkimuksessa-

ni.  Myös aikaisemmissa projekteissa on haasteena ollut nuorten motivointi ja sitou-

tuminen mukaan toimintaan. Projektit ovat kuitenkin auttaneet eteenpäin monia nuoria

ja toimineet pohjana ponnistaa eteenpäin. Päivärytmi vakiintui ja koulutukseen tai

työhön hakemiseen saatiin apua. Nuoret itse ovat pitäneet tärkeänä ilmapiiriä sekä

henkilökohtaista palvelua ja aikaa, jota työntekijät ovat voineet antaa.  Nämä samat

teemat näkyvät myös omassa tutkimuksessani.

Tutkimustuloksieni luotettavuuteen vaikuttaa luonnollisesti myös se, millaisia ihmisiä

on valikoitunut haastateltavaksi. Haastattelemiani asiakkaita yhdistää se, että kaikki

ovat sitoutuneet KuntoTyö -projektin toimintaan ja olleet motivoituneita muutokseen.

Yhteistyökumppaneista haastattelin vain niitä, joiden kanssa todella tehdään yhteis-

työtä. Tulokset olisivat varmasti olleet erilaisia, jos olisi haastateltu myös esimerkiksi
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niitä nuoria, jotka eivät halunneet sitoutua mukaan projektin toimintaa tai niitä yhteis-

työtahoja, joille on käyty esittelemässä projektia, mutta yhteistyö ei syystä tai toisesta

ole alkanut. Koin kuitenkin järkevänä rajata tutkimuskohteet näin, koska hain nimen-

omaan kokemuksia projektista. Jos ei ole ollut projektissa asiakkaana tai sen yhteis-

työkumppanina, osaa tuskin kertoa monia kokemuksiakaan.

Jatkotutkimuksen aiheena olisikin mielenkiintoista tutkia nuoria, jotka syystä tai toi-

sesta eivät sitoutuneet mukaan, vaikka kävivät tutustumassa projektin toimintaan.

Näillä nuorilla voisi olla arvokasta tietoa siitä, mitä pitäisi kehittää, jotta he sitoutuisi-

vat. Mielenkiintoista olisi myös tietää, millaisia vaikutuksia projektilla on ollut pi-

demmällä aikavälillä. Samoja asiakkaita voisi haastatella esimerkiksi vuoden tai kah-

den kuluttua ja selvittää, mitä heille kuuluu silloin ja onko projektilla ollut pitkäkes-

toisia vaikutuksia. Myös yhteistyön syntymistä kumppaneiden kanssa ja siihen vaikut-

tavia seikkoja olisi hyvä tutkia. Miksi joidenkin toimijoiden kanssa on alkanut tiivis

yhteistyö ja joidenkin toisten kanssa ei? Olisiko projektissa jotain kehitettävää tällä

saralla?

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että projekti on löytänyt oman tärkeän paikkansa

Vaajakoskella. Asiakkaat kokivat elämänlaatunsa kohentuneen huomattavasti ja myös

yhteistyökumppanit näkivät edistystä yhteisissä asiakkaissa. Projektin koettiin myös

tukevan yhteistyökumppaneiden työtä. Projekti koettiin ennen kaikkea erään asiak-

kaan sanoin ”hyväksi lähtölaukaukseksi”. Haastateltavien elämäntilanne oli projektin

alkaessa sellainen, ettei täysipäiväiseen opiskeluun tai työssä käymiseen ollut mahdol-

lisuutta eikä voimavaroja. Kuitenkin jatkuva kotona oleminen, yksinäisyys ja tekemi-

sen puute koettiin ahdistavana ja tilannetta pahentavana. KuntoTyö -projekti on tuonut

tähän tilanteeseen tärkeän välivaihtoehdon, jossa voi rauhassa kerätä voimia ja suunni-

tella tulevaisuutta. Ongelmiin on tärkeää puuttua mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa ja katkaista alkanut syrjäytyminen ennen kuin se syvenee.

Kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus reagoida nopeasti yhteiskunnallisiin

ja alueellisiin tilanteisiin. Myös KuntoTyö -projekti syntyi alueellisesta tarpeesta. Pro-

jekti tuo mielestäni ”puuttuvan lenkin” palveluverkostoon. Projektilla on mahdollisuus

ottaa tärkeän roolin ollen yhdistävä tekijä kaikkien palvelujen keskellä. Projektityön-

tekijä saa hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta ja voi välittää tietoa myös

muille toimijoille. Tämä ehkäisee turhaa päällekkäistä työtä, ja asiakkaan juoksutta-

mista ”luukulta luukulle”. Siksi pidän erittäin tärkeänä sitä, että projektin kaltainen
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toiminta saataisiin vakiinnutettua tulevaisuudessa. KuntoTyö -projektilla ja kolman-

nella sektorilla yleensä on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja syrjäytymisproses-

sin katkaisemisessa. Projektit voivat tavoittaa nuoria, joille muut tarjolla olevat palve-

lut eivät riitä. Kynnys tulla mukaan voi myös olla matalampi, kun kyseessä on projek-

ti.

Koen, että opinnäytetyöprosessi tuki ammatillista kasvuani. Teoriatietämys esimerkik-

si syrjäytymisen riskeistä lisääntyi ja ymmärrän muun muassa voimaantumisen pro-

sessia nyt paremmin. Haastattelujen tekeminen auttoi avaamaan entistä paremmin

asiakkaiden näkökulmaa. Erityisesti tutkimuksen tekemiseen liittyvät taidot karttuivat.

Tutkimus on ensimmäinen tekemäni, joten sen myötä olen oppinut paljon tutkimuksen

tekemisen teoriasta ja käytännöstä. Koin tutkimuksen tekemisen erityisen mielekkääk-

si siksi, että tein sen hyvässä ja toimivassa yhteistyössä työelämän kanssa. Toivon,

että tutkimukseni tuloksista on hyötyä KuntoTyö -projektille ja sitä kautta toivottavas-

ti monille asiakkaille.
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LIITTEET

Liite 1
Teemahaastattelurunko

1 TAUSTATIEDOT

- Ikä

-  Sukupuoli

- Milloin olet aloittanut KuntoTyö-projektissa?

- Oletko edelleen mukana projektin toiminnassa? (Kuinka aktiivisesti?)

- Jos olet eronnut/irtaantunut projektista, milloin ja mistä syystä?

2 ENNEN PROJEKTIA

- Miten kuvailisit elämäntilannettasi ennen projektiin osallistumista?

- Miten sait tietää KuntoTyö-projektista?

- Mikä(tai kuka) sai sinut lähtemään mukaan projektiin? Kenelle oli tärkeää, että
osallistuit projektiin?

- Millaisia ennakko-odotuksia sinulla oli? (Esim. odotuksia, toiveita, pelkoja,
ajatuksia, tunteita) Miten ympäristö/muut suhtautuivat?

- Mikä vaikutti ennakko-odotuksiisi?

- Vaikuttiko ennakko-odotuksiin se, että kyseessä oli järjestön ylläpitämä, uusi
projekti?

- Millaisia tavoitteita asetit itsellesi projektin alkaessa?

3 PROJEKTIN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISHAASTEET

- Ovatko toiveesi ja odotuksesi toteutuneet? Saitko projektilta jotain, mitä et
osannut odottaa? Yllätykset.

- Ovatko tavoitteesi toteutuneet/oletko päässyt kohti tavoitteitasi?

- Mihin asioihin olet ollut tyytyväinen? Mistä olet erityisesti pitänyt? Mikä on
ollut parasta? Projektin vahvuudet.

- Mihin asioihin olet ollut tyytymätön? Mikä ollut ikävintä? Projektin
kehittämishaasteet.

- Onko jotain, mihin olisit kaivannut enemmän tukea ja ohjausta?

- Miten yhteistyö/toiminta projektin työntekijöiden kanssa on sujunut?
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- Ovatko käytännön järjestelyt toimivia? (Esim. tilat, sijainti, aikataulut, yhteiset
säännöt)

- Miten mielestäsi projektin toimintaa tulisi kehittää jatkossa? (Esim. jotain
lisää, jotain pois, kokonaan uutta toimintaa?)

4 KUNTOTYÖ-PROJEKTIN MERKITYS

- Miten KuntoTyö-projektiin osallistuminen on vaikuttanut elämäntilanteeseesi?
Esim.

päihteiden käyttö

ihmissuhteet

uudet taidot/harrastukset

fyysinen kunto/terveys

asiointi (Kela, sosiaalitoimi yms.)

arjen hallinta/päivärytmi

opiskelu/työ

muu (esim. rahan käyttö?)

- Oletko kokenut projektin itsellesi tarpeelliseksi/hyödylliseksi? (Kerro
tarkemmin miksi olet/miksi et?)

- Koetko saaneesi projektin kautta tukea?

- Jos olet, millaista tukea? Kerro esimerkki.

- Jos olet, oletko saanut sellaista tukea, mitä et ole aikaisemmin saanut muualta?
Mitä se on?

- Jos et, mikä olisi auttanut/auttaisi sinua?

- Jos elämässäsi on tapahtunut myönteisiä muutoksia, olisivatko ne mielestäsi
voineet tapahtua ilman KuntoTyö-projektia? Jos et olisi osallistunut projektiin,
uskotko, että olisit saanut tarvitsemasi tuen jostain muualta?

5 ARJEN VOIMAVARAT JA HAASTEET

- Millaisia voimavaroja sinulla on elämässäsi? (Asioita, jotka tekevät sinut
iloiseksi, auttavat jaksamaan, selviytymiskeinoja)

- Mitkä asiat elämässäsi vaikeuttavat arjessa selviytymistäsi ja jaksamistasi?

- Oletko saanut projektin aikana uusia voimavaroja? Ovatko vanhat
vahvistuneet?
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- Oletko saanut projektin aikana tukea arkea vaikeuttaviin asioihin?

6 TULEVAISUUS

- Mitä ajattelet tulevaisuudesta? Millaisia suunnitelmia sinulla on?

- Ovatko suunnitelmat ja odotukset tulevaisuudesta muuttuneet projektiin
osallistumisen aikana?

- Mitä olet tehnyt/haluaisit tehdä sen jälkeen, kun et ole enää projektissa
asiakkaana?

- Mitä sanoisit kaverillesi, joka miettii, lähteäkö mukaan KuntoTyö-projektiin?

- Onko vielä jotain muuta, mitä haluaisit kertoa?

- Miltä tämä haastattelu tuntui?
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Liite 2
Sähköpostikysely yhteistyötahoille

1. Miten ja mistä kuulitte projektista?

2. Onko teillä selkeä käsitys projektin kohderyhmästä/toiminnasta? Jos ei, mistä
luulette sen johtuvan?

3. Millaista yhteistyötä teette KuntoTyö-projektin kanssa?

4. Oletteko tyytyväinen yhteistyöhön?

5. Mitä hyvää yhteistyössä on?

6. Entä miten sitä tulisi kehittää?

7. Mitkä asiat ovat edistäneet yhteistyötä, tai mitkä ovat olleet esteenä?

8. Minkälaisia uusia yhteistyön muotoja toivoisitte nykyisten lisäksi?

9. Mitkä asiat helpottavat tai vaikeuttavat asiakkaiden ohjaamista projektiin?

10. Vastaako projekti mielestänne kohderyhmän tarpeita?

11. Mikäli teillä on yhteisiä asiakkaita projektin kanssa, oletteko huomannut hei-
dän elämäntilanteessaan muutoksia projektin myötä?

12. Miten näette projektin toiminnan suhteessa omaan työhönne? Onko toiminnas-
sanne yhtäläisyyksiä tai päällekkäisyyksiä?

13. Millaista hyötyä tai tukea KuntoTyön kaltaisista kolmannen sektorin projek-
teista on tai voisi olla omalle työllenne?

14. Onko projekti mielestänne tuonut jotain uutta alueen palvelutarjontaan? Jos on,
mitä?

15. Miten projektin toimintamallin voisi mielestänne vakiinnuttaa alueelle jatkos-
sa?
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Liite 3
Lupa haastatteluun.

Hyvä KuntoTyö-projektiin osallistuja!

Pyydän Sinulta lupaa haastatteluun, sekä haastatteluaineiston käyttämiseen opinnäyte-

työtäni varten. Olen sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, sosiaa-

lialan koulutusohjelmasta ja teen opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tarkoituksena on ke-

rätä uutta tietoa KuntoTyö-projektin asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta projektin

arvioimista ja kehittämistä varten.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelu nauhoitetaan. Kaikki haas-

tattelussa saatu aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä haastateltavan henkilö-

tiedot tule missään vaiheessa ilmi opinnäytetyössä. Opinnäytetyön loppuraportissa

saatetaan käyttää suoria lainauksia haastattelusta, mutta missään vaiheessa ei kerrota

sellaisia tietoja, joista haastateltava olisi henkilönä tunnistettavissa.

Näitä suostumuslomakkeita kirjoitetaan kaksi kappaletta, molemmille osapuolille yk-

si.

Kiitos osallistumisesta!

____________________________________________________

Paikka ja aika

__________________________ _________________________

Haastattelija Hanna Haapala, Haastateltavan allekirjoitus

sosionomiopiskelija


