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1 JOHDANTO 

Sosiaalialalla asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta, voimavaralähtöisyyttä ja asiak-

kaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun sekä kehittämiseen pidetään 

keskeisinä arvoina (Talentia 2017, 4). Asiakkaan asema ei kuitenkaan aina 

ole ollut samanlainen kuin nykyään, vaan aiemmin edes omiin asioihin ei ole 

voinut vaikuttaa kovinkaan vahvasti. Asiakkaan aseman vahvistaminen nykyi-

siä arvoja vastaavalle tasolle eli asiantuntijan rinnalle vaatii totuttelua molem-

milta osapuolilta. Asiantuntijalähtöiset asenteet ja rakenteet palveluissa ovat 

ehtineet heikentää joidenkin elämässään ongelmia kohdanneiden ihmisten 

osallisuutta ja sosiaalista toimintakykyä, mikä on ajanut nämä ihmiset haavoit-

tuvaan asemaan yhteiskunnassa. Sosiaalialan työllä on tarkoitus tukea juuri-

kin näiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta edistämällä 

heidän oikeuksiaan (Talentia 2017, 16).  

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on haavoittuvassa asemassa olevan asiakas-

ryhmän äänen esiin tuominen eräässä työn toimeksiantajan eli Kakspy Palve-

lut Oy:n palveluasumisyksikössä, joka tuottaa palveluasumista mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujille sekä vammaispalvelun asiakkaille. Toimeksiantajaor-

ganisaatio haluaa huomioida asiakkaan äänen palvelunsa kehittämistä varten. 

Hyvässä kehittämistyössä hyödynnetään asiantuntijan tiedon ja osaamisen li-

säksi kokemustietoa (Parkkinen 2017). Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli asi-

akkaan äänen esiin tuomisen avulla lisätä toimeksiantajan asiakasymmär-

rystä. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa toimeksiantajalle käyttäjälähtöistä tie-

toa sen tuottamasta palvelusta ja erityisesti siitä, miten palvelulla tuetaan sai-

raudesta riippumatonta osallisuutta. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, 

ovatko asiakkaiden todelliset tarpeet ja voimavarat palvelun toimintojen lähtö-

kohtana.  

 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä syvennytään asiakkaan muuttu-

neeseen asemaan kuntoutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa lainsäädän-

nön sekä kuntoutusta ja asiakkaan asemaa koskevaan teoriakirjallisuuteen 

perustuen. Lisäksi tutustutaan toimeksiantajaorganisaation toimintaa ohjaa-

vaan toipumisorientaatioajatteluun, joka korostaa asiakkaan osallisuutta ja voi-
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mavaroja ollen tämän myötä uuden kuntoutusta koskevan tiedon valossa pe-

rusteltu kuntoutustoimintaa ohjaava viitekehys. Näiden lisäksi teoreettisessa 

viitekehyksessä käydään läpi myös mitä palveluasuminen tarkoittaa.  

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka sisältää 

tutkimuksellisen ja kehittämisosuuden. Tutkimusosuus toteutettiin laadullisen 

tutkimuksen alalajina etnografisena tutkimuksena, jota opinnäytetyön nimes-

säkin mainittu palvelusafarimenetelmä edustaa. Kehittämisosuudessa kerro-

taan, kuinka tutkimusosuuden tuloksista pyrittiin pääsemään asiakasymmär-

ryksen syventymiseen. Menetelmät ja toteutus kuvataan tarkemmin rapor-

tissa. Opinnäytetyön taustalla oli työelämäkumppanin toiveiden lisäksi myös 

oma mielenkiintoni mielenterveystyötä kohtaan. Lisäksi pidän erityisen merki-

tyksellisenä heikommassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvista-

mista ja opinnäytetyössä keskeiseksi noussut aihe voimavarat, on minulle 

henkilökohtaisesti sosiaalialan työssä sydäntä lähellä oleva teema. 

 

2 KUNTOUTUS  

Suomessa käsite kuntoutus on todella laajassa käytössä. Kuntoutusta voidaan 

tarkastella useista näkökulmista ja sen ympärille onkin vuosikymmenten ai-

kana muodostunut monimutkainen järjestelmä, jota toteuttaa useat eri toimijat 

useisiin eri lakeihin pohjautuen. Kuntoutuksesta on käytössä nelijako, jossa 

kuntoutus on jaettu lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosi-

aaliseen kuntoutukseen. Todellisuudessa nelijaon mukaiset osa-alueet ovat 

kuitenkin usein päällekkäisiä ja kuntoutuksessa monialaisuus nähdään nyky-

ään tärkeänä. Yleisesti kuntoutuksen voidaan kuitenkin sanoa olevan suunni-

telmallista pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa yksilön ja 

hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen edistämällä henkilön toimintakykyä, 

itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja työllistymistä sekä työssä jatkamista. 

Toimintakyvyn kohentamisen tarve voi johtua henkilöä kohdanneesta vam-

masta, sairaudesta tai muuten vaikeasta elämäntilanteesta. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017, 11−12.) 
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2.1 Kuntoutus eri näkökulmista tarkasteltuna 

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna kuntoutus on ihmisten toimintakykyä, sosiaa-

lista selviytymistä ja työkykyä edistävää toimintaa, jonka tarkoituksena on eh-

käistä ja vähentää sairauksien, vammojen ja syrjäytymisen aiheuttamia hait-

toja. Kuntoutusta voidaan katsoa myös siitä näkökulmasta, että se on suunni-

telmallisesti etenevä prosessi. Tällöin se on useiden eri toimenpiteiden muo-

dostama kokonaisuus, joka alkaa yleensä kuntoutustarpeen arvioinnista, 

minkä pohjalta laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus-

suunnitelma sisältää erilaisia kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä, joita seu-

rataan ja arvioidaan säännöllisesti. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 14−17.) 

 

Kuntoutuspalveluita käyttävän asiakkaan näkökulmasta kuntoutus voidaan 

nähdä oppimisprosessina, jossa kuntoutuja oppii esimerkiksi luottamaan omiin 

mahdollisuuksiinsa, hallitsemaan sairautensa aiheuttamia haittoja elämässään 

ja rakentamaan tulevaisuutta uudenlaiselle pohjalle. Kuntoutuksen ollessa jär-

jestelmän monialaista toimintaa, on kuntoutuminen itsessään yksilön henkilö-

kohtainen matka. Tällä matkalla kuntoutuja orientoituu uudelleen elämäntilan-

teeseensa löytäen uusia voimavaroja ja oppii näiden avulla hallitsemaan arke-

aan. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 14−16.) 

 

Kun kuntoutuminen nähdään oppimisprosessina, on myös tavoiteltujen op-

pimistapahtumien lisäksi muistettava, että kuntoutumisen matkalla on mahdol-

lista oppia myös asioita, jotka eivät edistä toivotunlaista kuntoutumista. Kun-

toutuspalveluita käyttävän asiakkaan silmin kuntoutuksen ei nykytiedon va-

lossa tulisi olla vain palvelusta riippuvaista asiakkaana olemista ammattilais-

ten määrittelemissä kuntoutustoimenpiteissä. Sen sijaan asiakkaan rooli aktii-

visena toimijana hänen kuntoutusprosessissaan nähdään oleellisena kuntou-

tumista edistävänä tekijänä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 16, 171.) 

 

2.2 Kuntoutuja 

Käsitteellä kuntoutuja tarkoitetaan perinteisesti laajan kuntoutuspalvelujärjes-

telmän palveluita käyttävää henkilöä. Kuntoutuja käyttää näitä palveluita 

yleensä sairastumisesta tai vammasta johtuvan toimintakyvyn alenemisen 

vuoksi. Kuntoutukseen voi vaikuttaa asiantuntijan ja koko kuntoutusjärjestel-

män kuntoutujakäsitys, joten on hyvä tarkastella hieman käsitettä laajemmin 
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eri näkökulmista. Kuntoutus voi olla osittain päällekkäistä hoidon kanssa. Täl-

löin kuntoutujasta saatetaan terveydenhuollossa käyttää nimitystä potilas. 

Vaikka terveydenhuollossa hoidossa käytetään kuntouttavaa työotetta, on po-

tilaan rooli ammattilaiseen nähden usein hoitotoimenpiteiden vastaanottaja 

eikä aktiivinen toimija, mikä rooli kuntoutuksessa kuntoutujalla tulisi olla. Mikäli 

asiakas omaksuu itselleen passiivisen potilaan roolin, voi hänelle olla jatkossa 

haastavaa toimia aktiivisessa kuntoutujan roolissa oman kuntoutusproses-

sinsa suunnittelussa ja toteutuksessa. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

182−183.) 

 

Asiakkuutta kuntoutuspalveluissa voi periaatteessa tarkastella kahdesta näkö-

kulmasta. Käsite asiakas mielletään yleisesti kuluttajuuteen, jolloin asiakas 

voidaan nähdä joitain palveluita kuluttavana henkilönä, joka itse valitsee pal-

velun, josta haluaa maksaa ja odottaa näin saavansa rahoilleen vastinetta. 

Etenkin sosiaalipalveluissa asiakkuus ei aina ole kuitenkaan yksilön oma toive 

ja siksi asiakkuutta ei useinkaan nähdä kuluttajuuden vaan enemmänkin toi-

menpiteiden kohteeksi joutumisen näkökulmasta. Sosiaalipalveluiden asiak-

kuuteen liitetään usein negatiivinen kaiku ja asiakas voidaan nähdä autetta-

vana, ongelmia omaavana ja epäitsenäisenä tapauksena, joka kokee helposti 

leimautumista niin yhteiskunnassa muiden ihmisten taholta, kuin palvelussa 

ammattilaistenkin osalta. Tällöin häntä ei enää nähdä yksilönä vaan sosiaali-

sen ryhmänsä edustajana. Vähitellen se miten muut ihmiset kohtaavat leimau-

tuneen henkilön alkaa vaikuttaa myös leimatun ihmisen käsitykseen itsestään. 

Tällöin leimautunut henkilö alkaa helposti nähdä myös itse itsensä ongelmai-

sena ihmisenä, joka ei pysty hoitamaan itse mitään, mikä taas puolestaan vai-

kuttaa kuntoutumiseen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 182−185.) 

 

Edellä mainittu leimautumisen kautta opittua avuttomuutta tuottava ja ylläpi-

tävä palvelujärjestelmä on toki perustunut alun perin ajatukseen siitä, että ha-

lutaan kuntoutujille hyvää hoivaamalla ja pitämällä huolta asiakkaan asioista. 

Nykytiedon valossa on kuitenkin alettu ymmärtää, että jos palvelujärjestel-

mässä ammattilaisella on asiakkaasta sellainen ennakko-oletus, ettei tämä 

pysty itse hoitamaan asioitaan, ottaa järjestelmä vallan asiakkaan elämästä ja 

näin kuntoutuja oppii avuttomaksi. Tämä johtaa siihen, että avuttomaksi opittu-

aan kuntoutuja ei ennakko-oletuksen lailla enää pystykään hoitamaan itse asi-
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oita ja näin ollen hän ei ole oman elämänsä aktiivinen toimija vaan enemmän-

kin palvelusta riippuvainen kuntoutustoimenpiteiden avuton kohde. Siispä 

koko kuntoutumisen polulla voi olla merkittävää se, näkeekö ammattilainen ja 

kuntoutusjärjestelmä kuntoutujan yksilönä, joka on kohdannut elämässään 

haasteita vai ongelmia omaavana sosiaalisen ryhmänsä edustajana. (Järvi-

koski & Härkäpää 2011, 185−186.) 

 

2.3 Kuntoutusparadigman muutos 

Kuntoutusparadigma tarkoittaa kuntoutuksessa vallitsevia ajattelu- ja toiminta-

tapoja, jotka perustuvat yleisesti vallitseviin käsityksiin siitä, miten kuntoutus 

tulisi järjestää. Käsitykset pohjautuvat kulloinkin saatavissa olevaan tietoon ja 

näin ollen paradigma muuttuu sitä mukaa, kun uutta tutkimustietoa alalta syn-

tyy. Kuntoutusparadigma on korostanut aiemmin pitkään yksilön vajavaisuutta 

ja kuntoutus on perustunut tämän vajavaisuuden, kuten sairauden tai vamman 

aiheuttamien haittojen korjaamiseen asiantuntijalähtöisesti, mikä on ylläpitänyt 

leimautumisesta johtuvan passiivisuuden kierrettä. (Järvikoski & Härkäpää 

2011, 49−50.) 

 

Nykytietoon pohjautuvan uuden kuntoutusta koskeva paradigman mukaan 

kuntoutustarve ei ole pelkästään yksilössä itsessään vaan ongelma on kun-

toutujan ja hänen toimintaympäristönsä välisessä suhteessa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että ymmärretään yksilön elämänkulun olevan riippuvai-

nen luonnollisesta, rakennetusta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. 

Toimintaympäristön vaikutus siis tunnetaan niin kuntouttavana ja osallisuutta 

tukevana, kuin syrjäyttävänäkin tekijänä. Näin ollen kuntoutustoiminta tulisi 

keskittyä uuden paradigman mukaan yksilön vajavaisuuksien korjaamisen si-

jaan juurikin yksilön ja hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen ja vuorovai-

kutukseen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 49−51.) 

 

Käytännössä kuntoutustoiminnan painopisteen siirtäminen yksilön ja hänen 

ympäristönsä väliseen suhteeseen tarkoittaa uuden paradigman mukaan kun-

toutujan voimavaroja tukevien olosuhteiden mahdollistamista. Vanhan ja uu-

den kuntoutusparadigman välinen ero tiivistettynä onkin pyrkimys yksilön vaja-

vaisuuksien korjaamisesta valtaistumiseen, jolla tarkoitetaan kuntoutujan itse-
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määräämisoikeuden, vaikutusmahdollisuuksien, osallisuuden ja hallinnan ko-

kemuksen vahvistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uuden paradig-

man mukaan ammattilaisen tulisi perehtyä yhdessä kuntoutujan kanssa hänen 

fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä esteisiin ja mahdollisuuksiin pyrkien yh-

dessä kuntoutujan kanssa löytämään uusia mahdollisuuksia, vahvistaa voima-

varoja sekä edistää selviytymistä elämässä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

50−51.) 

 

2.4 Ammattilaisen ja kuntoutujan välinen muuttunut yhteistyösuhde 

Edellisessä kappaleessa mainittu valtaistumiseen perustuva kuntoutus poik-

keaa paljon entisestä, sillä vanhan paradigman mukaan ajateltiin, että ammat-

tilainen tietää, mikä on kuntoutujalle parhaaksi ja kuntoutuja oli lähinnä am-

mattilaisten määrittelemien kuntoutustoimenpiteiden kohteena. Nykyään ko-

rostettu asiakaslähtöisyys, asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus 

ovat muuttaneet ammattilaisen ja kuntoutujan välistä suhdetta enemmänkin 

valtasuhteesta yhteistyösuhteeksi. Kuntoutuja nähdään uuden paradigman 

mukaan oman elämänsä asiantuntijana, jolloin yhteistyösuhde ammattilaisen 

ja kuntoutujan välillä perustuu tasavertaisuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että vastuu kuntoutusprosessista siirtyisi ammattilaiselta kokonaan kuntoutu-

jalle itselleen, vaan työntekijän antama ohjaus ja tuki on edelleen tärkeää. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 50−52.) 

 

Kuntoutuksessa tutkittu tieto ja ammattitaito on siis vieläkin oleellinen osa kun-

toutusta, vaikka ymmärretäänkin, että ilman asiakkaan osallistumista, osalli-

suutta ja kokemustietoa kuntoutumisprosessi on vain ammattilaisten suoritta-

mia toimenpiteitä. Pelkästään ammattilaisen suorittamine nämä toimenpiteet 

eivät itsessään voi johtaa kuntoutumiseen. Kuntoutuminen käynnistyy ja ete-

nee vasta, kun kuntoutuja saa sairauden heikentämän toimintakyvyn vuoksi 

menettämiään voimavaroja taas käyttöönsä. (Hietala 2016.)  

 

Voimavarojen aktivointi edellyttää ihmiskäsitystä, jonka mukaan vaikeastikin 

sairaiden henkilöiden elämässä oppiminen, muutos sekä kasvu ovat mahdolli-

sia. Voimavarojen aktivoitumisen kannalta on myös tärkeää, että ammattilai-

sen ja asiakkaan välisessä yhteistyösuhteessa huomio on asiakkaan vahvuuk-
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sissa ja muissa resursseissa sen sijaan, että tarkasteltaisiin asiakkaan puut-

teita ja rajoitteita. Asiakkaan näkeminen tämän ongelmien ja vajavaisuuksien 

kautta, johtaa siihen, että ammattilaisen ohjaustyökin on ongelmalähtöistä, jol-

loin asiakas ei välttämättä halua keskittyä tai osallistua toimintaan vaan vältte-

lee sitä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 239.)  

 

Ongelmalähtöisestä toiminnasta johtuva negatiivinen asenne ja välttely voi tur-

hauttaa kuntoutujaa sekä ammattilaista. Etenkin tällöin olisi tärkeää siirtää toi-

minnan painopiste ongelmista voimavaroihin, sillä tällöin asiakaskin alkaa 

osallistua aktiivisemmin, mikä motivoi molempia osapuolia. Turhautumista voi 

aiheuttaa myös se, jos ammattilainen on tulkinnut asiakkaan tilannetta koske-

van tiedon pohjalta asiakkaan tilanteen eri tavalla kuin asiakas itse. Siispä on 

tärkeää, että asiakastyölle annetaan aikaa, jotta ammattilaisella on mahdolli-

suus kuunnella asiakasta ja luoda aitoon kiinnostukseen ja kunnioitukseen pe-

rustuva suhde tämän kanssa. (Hietala 2016.) 

 

Ammattilainen voi edelleen usein olettaa joissain tilanteissa tietävänsä mitä 

asiakkaan tulisi elämässään tehdä, minkä myötä kuntoutujan toimintakyky voi 

alentua entistä enemmän. Tärkeää onkin, ettei ammattilainen oleta tietävänsä 

kuntoutujan elämästä mitään vaan hyväksyy sen, että kuntoutuminen on kun-

toutujan oma prosessi, johon ammattilainen voi tuoda vain oman asiantunte-

muksensa sekä kulkea rinnalla. (Hietala 2016.) Vaikka ammattilaisella on oma 

vastuunsa kuntoutusprosessissa, on yhteistyössä tärkeää, että kuntoutuja 

osallistuu kaikkiin kuntoutusprosessin vaiheisiin aktiivisena toimijana, minkä 

myötä kuntoutuja voi hahmottaa prosessin tavoitteellisuuden ja tietää samalla 

mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi ja mistä syystä (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

239). Tieto on valtaa, johon asiakkaalla on oikeus (Saarenpää 2010, 97). Tie-

don antaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla purkaa turhia valta-asetel-

mia yhteistyösuhteesta (Parkkinen 2017). 

 

3 TOIPUMISORIENTAATIO 

Toipumisorientaatio on mielenterveyskuntoutuksen uusi suuntaus, joka on läh-

tenyt liikkeelle asiakkaiden tyytymättömyydestä mielenterveyspalveluihin (Wil-

liams ym. 2015, 23). Kuten edellisessäkin luvussa ilmenee, nykytiedon va-

lossa pyritään jo siihen, että kuntoutus olisi kuntoutujalähtöistä, yksilöllistä 
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sekä monipuolista ja kuntoutuja itse olisi osallisena suunnittelemassa sitä it-

selleen. Aina näin ei ole kuitenkaan ollut, vaan aiemmin mielenterveyspalve-

luissa kuntoutujien oma ääni on jäänyt kuulematta ja vuosikymmenet kestänyt 

liiallinen asiantuntijakeskeisyys on ollut haitaksi kuntoutumiselle tehden kun-

toutujista hoidon ja toimenpiteiden kohteita eikä oman kuntoutusprosessinsa 

aktiivisia toimijoita (Williams ym. 2015, 24).  

 

Toipumisorientaatio on ajattelun viitekehys, jonka tarkoituksena on siirtää kun-

toutuksen painopiste sairauskeskeisyydestä kohti voimavaroja, osallisuutta, 

toivoa, merkityksellisyyttä ja positiivista mielenterveyttä korostavaa toimintaa. 

Toipumisorientaation mukaiset palvelut parantavat esimerkiksi asiakkaiden 

vaikuttamismahdollisuuksia ja vahvistaa myönteisellä tavalla asiakkaiden vas-

tuuta omaan elämäänsä ja hoitoonsa liittyen. Lisäksi toipumisorientaation 

avulla hoito ja kuntoutus monipuolistuu ja negatiivinen leimautuminen vähe-

nee. (Nordling 2018.) Toipumisorientaatioajattelua on alettu eri puolilla maail-

maa huomioida kuntoutusjärjestelmän rakenteiden muutoksessa ja monet 

edistykselliset maat eripuolilla maailmaa ovatkin ottaneet toipumisorientaation 

kuntoutuspalveluiden perustaksi (Whitley ym. 2015, 952). Toipumisorientaatio 

on alkanut rantautua myös Suomeen ja vuosina 2018−2021 onkin käynnissä 

sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toimiva useiden valtakunnallisesti 

keskeisten toimijoiden hanke, jonka tavoitteena on käsitteellistää toipumis-

orientaatio ja sovittaa se suomalaisiin mielenterveyspalveluihin (Lapin yliopisto 

2019). 

 

3.1 Toipuminen 

Toipumisorientaatiossa toipumisesta puhuttaessa ei tarkoiteta sairauden pois-

tumista vaan toipumisen katsotaan olevan kuntoutujan yksilöllinen muutospro-

sessi. Tässä muutosprosessissa pyritään sairastumisesta ja sen tuomista ra-

joitteista huolimatta merkitykselliseen elämään, jolla on tarkoitus. Käytännössä 

toipuminen on siis sitä, että kuntoutuja oppii elämään sairautensa oireiden 

kanssa mahdollisimman itsenäistä ja mielekästä elämää osana itselleen mer-

kityksellisiä yhteisöjä ilman, että sairaus määrittää identiteetin ja sen mihin 

kuntoutuja kykenee. (Whitley ym. 2015, 951; Williams ym. 2015, 24.) 
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Pitkään mielenterveyskuntoutuksessa vallinneet opittua avuttomuutta ja pessi-

mistisyyttä aiheuttaneet toimintatavat ja rakenteet ovat kuitenkin ehtineet vai-

kuttaa jo monien kuntoutujien asenteisiin ja identiteettiin, minkä vuoksi avutto-

man ja sairaan roolista luopuminen voi tuntua vaikealta. Usko omaan pärjää-

miseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin voi olla heikkoa, sillä kuntoutuja voi olla 

tottunut siihen, että muut ovat vuosia päättäneet hänen asioistaan ja hoitaneet 

asiat kuntoutujan puolesta. Tämä luonnollisestikin voi aiheuttaa motivaatio-on-

gelmia, sillä harva jaksaa ponnistella asioiden eteen, joiden ei edes usko ole-

van saavutettavissa. Toipumisorientaation mukainen toipuminen edellyttääkin, 

että kuntoutuja työstää omia henkilökohtaisia asenteita, arvoja, tunteita, roo-

leja ja taitojaan. (Nordling 2018.)  

 

3.2 Sairaudesta riippumaton osallisuus 

Osallisuudella yleisesti tarkoitetaan sitä, että ihminen tuntee olevansa merki-

tyksellinen osa itselleen tärkeitä yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Osallisuuden toteu-

tuessa ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisöihin, joihin hän kuu-

luu ja hänellä on saatavissa tieto niin omaan elämään, kuin ympärillä tapahtu-

viin asioihin liittyen. Osallisuutta tukee ihmisten välinen luottamus ja kunnioi-

tus, riittävä toimeentulo ja palvelut sekä muut voimavarat, kuten taidot ja toi-

minta, jossa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi ja voi jakaa yhteisiä merkityk-

siä muiden ihmisten kanssa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Toipu-

misorientaatiossa osallisuus nähdään tärkeänä, koska on näyttöä siitä, että 

psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden sairauden oireet ovat vähentyneet, 

kun heitä on tuettu kohti itsenäisempää elämää ja erityisesti silloin, kun heidän 

osallisuuttaan yhteiskuntaan ja tärkeisiin sosiaalisiin verkostoihin on tuettu 

(Whitley ym. 2015, 951). 

 

Sairauskeskeiseen ajatteluun kuuluu usein kokemus siitä, ettei kuntoutuja voi 

vaikuttaa elämäänsä eikä tehdä joitain asioita sairautensa takia. Osallisuus 

sairaudesta riippumattomiin asioihin, kuten itselleen tärkeisiin yhteisöihin, toi-

mintoihin tai ihmisiin edistää itselleen uusien merkityksellisten roolien ja identi-

teetin muodostumista. Osallisuuden tukemiseksi kuntoutujaa on autettava löy-

tämään omia voimavarojaan ja rohkaistava tätä hänelle itselleen merkityksel-

listen asioiden pariin. Hyväksytyksi ja ymmärretyksi tuleminen ja mahdollisuus 

jakaa omia ajatuksiaan ovat myös tärkeitä osallisuutta edistäviä tekijöitä, 
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minkä vuoksi vertaistuki ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat toipumisorientaa-

tiossa tärkeitä. Sairaudesta riippumaton osallisuus edellyttää kuitenkin yh-

teyttä omiin voimavaroihin, jotta kuntoutujalla on parempi mahdollisuus alkaa 

näiden avulla työstää itselleen uusia merkityksellisiä rooleja ja identiteettiä. 

(Nordling 2018.) 

 

3.3 Voimavarat 

Voimavaroilla voidaan tarkoittaa ihmisen henkilökohtaisia taitoja, ominaisuuk-

sia, mielenkiinnon kohteita ja muita merkitykselliseltä tuntuvia asioita. Mikäli 

ihminen tekee arjessaan itseään kiinnostavia asioita, joissa hänen positiiviset 

ominaisuutensa ja taitonsa tulevat esiin, tuottaa toiminta mielihyvää. Mielek-

kään elämän ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että suurin osa ihmisen he-

reillä vietetystä ajasta, kuluisi asioihin, jotka eivät tunnu kuluttavilta ja ras-

kailta. Voimavarakeskeisyys on parhaimmillaan sitä, että omat vahvuudet toi-

mivat elämän perustana. Nämä omat vahvuudet ja kyvyt on siis hyvä tunnis-

taa, jotta mielekkään elämän suunnittelu on helpompaa. (Mielenterveystalo 

2019.) 

 

Voimavaraorientoituneen ajattelun mukaan ihminen kehittyy, kun hän pääsee 

toteuttamaan itseään tekemällä omien henkilökohtaisten kiinnostuksen koh-

teidensa, tavoitteidensa ja vahvuuksiensa mukaisia asioita. Voimavarat toi-

minnan lähtökohtana lisäävät motivaatiota osallistua ja mielekäs sekä merki-

tyksellinen toiminta aktivoi taas uusia voimavaroja. (Järvikoski & Härkäpää 

2011, 239). Nordlingin mukaan (2018) merkityksellisen ja tyydytystä tuottavan 

sekä entistä itsenäisemmän elämän edellytyksenä on, että kuntoutuja saa 

omat vahvuutensa ja voimavaransa mahdollisimman täysimääräisesti käyt-

töön. Tässä ammattilainen on osattava olla apuna ja tehdä näkyväksi vuoro-

vaikutuksen keinoin kuntoutujan omat taidolliset resurssit eli vahvuudet ja ky-

vyt (Nordling 2018). 

 

Voimavarojen aktivoitumisen kannalta myös elinympäristöllä on suuri vaikutus, 

sillä erilaisten palveluiden ja sosiaalisten virikkeiden lähellä olevissa olosuh-

teissa voimavarat löytyvät helpommin (Nordling 2018). Kauaskantoisemman 

kuntoutumisen saavuttamiseksi onkin tärkeää, että kuntoutuja oppii hyödyntä-
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mään aidon sosiaalisen ympäristönsä resursseja kuten sen tarjoamia mahdol-

lisuuksia ja tukea voimavaranaan (Järvikoski & Härkäpää 2011, 239). Myös 

tiedolliset resurssit ovat tärkeä voimavara, jota ammattilainen voi edistää anta-

malla kuntoutujalle omaksuttavissa olevaa ja ymmärrettävää tietoa sairauden 

hallintaan liittyen (Nordling 2018). 

 

Toipumisorientaation yksi keskeinen elementti eli toivo, tarkoittaa tulevaisuu-

den ja paremman huomisen odottamista. Se voi olla suuri voimavara itses-

sään, sillä se antaa sisäistä voimaa, mutta toivo voi myös auttaa kuntoutujaa 

löytämään voimavarojaan. Näiden voimavarojen kautta voi myös syntyä lisää 

toivoa. Toivo syntyy siitä, että ihminen tuntee olevansa merkityksellinen ja tar-

peellinen, mikä antaa syyn elää. Ammattilaisen on tärkeää ylläpitää ja herä-

tellä toivoa, sillä vaikka asiakkaalla olisi vaikea sairaus, toivo mahdollistaa 

mielekkään elämän. Ammattilaisen tulisikin osata tunnistaa ja tehdä näkyväksi 

pienetkin kuntoutujalle merkitykselliset asiat, joiden avulla voidaan luoda toi-

voa. (Nordling 2018.) 

 

4 PALVELUASUMINEN 

Palveluasuminen on yksi osa lakisääteisten asumispalveluiden tarjontaa, joi-

den tavoitteena on, etteivät puutteelliset asumisolot aiheuta laitospalveluiden 

tarvetta. Tarpeen vaatiessa palveluasumista on järjestettävä ikäihmisille, mie-

lenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille ja kehitysvammaisille hen-

kilöille. Vaikka vastuu palveluasumisen järjestämisestä on kunnalla, tuottavat 

myös järjestöt ja yksityiset toimijat palveluasumista, jota kunta voi näiltä ostaa. 

Palveluasuminen määräytyy joko sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella tai 

vaihtoehtoisesti siitä määrää laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista (380/1987) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

Riippumatta siitä, kumman lain perusteella palveluasuminen määräytyy, on 

sen muodostettava riittävä kokonaisuus turvaamaan asiakkaan terveys ja hy-

vinvointi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 

 

Sosiaalihuoltolaissa palveluasuminen on yksi kolmesta asumispalvelun muo-

doista. Sosiaalihuoltolaissa asumispalvelut on siis jaettu kolmeen tasoon, 

jotka ovat palveluasumisen lisäksi vähiten palveluja sisältävä tuettu asuminen 

sekä tehostettu palveluasuminen, joka tarkoittaa ympärivuorokautista apua ja 
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tukea. Palveluasuminen sijoittuu tuen määrässä näiden kahden väliin. Palve-

luasumisessa tuen tarve on päivittäistä, mutta henkilökuntaa ei ole kuitenkaan 

paikalla öisin. (Ihalainen & Kettunen 2016, 262.) Sosiaalihuoltolain mukaisesta 

palveluasumisesta peritään palvelumaksua, joka on yleensä tulosidonnaista. 

Asumisesta peritään asiakkaalta yleensä myös erillisen vuokrasopimuksen 

mukaista vuokraa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). 

 

Sosiaalihuoltolaissa palveluasuminen määritellään palveluasunnossa järjestet-

tävän asumisen ja palveluiden yhdistelmäksi. Sosiaalihuoltolain mukaista pal-

veluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon 

sekä hoitoa, huolenpitoa sekä toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää toimin-

taa. Palvelua toteutettaessa on myös huolehdittava, että henkilö saa tarpeen-

mukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Lisäksi palveluun kuuluu 

osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita sekä ateria-, 

vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalveluita yksilöllisen tarpeen mukaan. 

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) 

 

Vaikeavammaisuuden perusteella järjestettävä palveluasuminen eroa sosiaali-

huoltolain mukaisesta palveluasumisesta siten, että se järjestetään palveluta-

lossa, ryhmäasumisena, hajautettuna asumisena tai vammaisen henkilön ko-

dissa eikä siitä peritä asiakasmaksua (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). 

Vaikeavammaisuuden perusteella määräytyvä palveluasuminen on tarkoitettu 

niille, jotka tarvitsevat sitä tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumiseen 

vammansa tai sairautensa vuoksi ja avohuollon tukitoimenpiteet ovat kysei-

selle henkilölle riittäviä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017).  

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla palveluasumisen tarvetta aiheuttaa 

yleensä alentunut toimintakyky ja puutteellinen elämänhallinta. Esimerkiksi 

heikko sairaudentunto tai sitoutumattomuus lääkehoitoon voivat aiheuttaa uu-

siutuvia sairausjaksoja, jolloin itsenäinen asuminen uhkaa terveyttä ja hyvin-

vointia. Tällöin sairastunut henkilö saattaa tarvita tukea ja ohjausta kuntoutu-

miseensa päivittäin, jolloin palveluasuminen voi tulla tarpeeseen. (Vuorilehto 

ym. 2014, 236−237.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2007) julkaiseman mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluita koskevan kehittämissuosituksen mukaan palveluasumisessa 
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toiminnan painopisteenä tulisi olla monipuolinen kuntoutus ja asiakkaan toi-

mintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Palveluasumisessa kun-

toutujaa tulisi ohjata harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hänellä 

tulisi olla mahdollisuus osallistua päivätoimintaan. Mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujien palveluasumisessa harjoitellaan suoriutumaan elämän eri osa-

alueiden toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti vastuullisesti osana yhteis-

kuntaa. Riittävä palvelukokonaisuus ja tuki pyritään varmistamaan jokaiselle 

yksilöllisesti laadittavalla kuntoutumissuunnitelmalla, joka laaditaan yhdessä ja 

yhteisymmärryksessä kuntoutujan kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2007.) 

 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita koskevan kehittämissuosituksen 

mukaan asumispalveluiden kehittämistä tulisi tehdä yhdessä kuntoutujien, hei-

dän omaistensa ja palvelun tuottajien kanssa. Yksi keskeisistä kehittämisen 

kohteista on ollut kuntouttavien palveluiden liittäminen asumispalveluun, jolloin 

asumisen ja palveluiden tulisi muodostaa kuntoutujalähtöinen ja joustava itse-

näistä suoriutumista edistävä kokonaisuus. Vaikeasti toimintarajoitteisten kun-

toutujien olemassa olevaa toimintakykyä pyritään ylläpitämään mahdollistaen 

laadukas elämä, jota edistetään tarpeenmukaisilla palveluilla sekä yksityi-

syyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoavalla asuinympäristöllä. Lisäksi kun-

toutujia tulisi aktivoidaan osallistumaan ympäröivään yhteiskuntaan ja heitä tu-

lisi tukea sosiaalisten verkostojensa laajentamisessa. Myös hyviksi havaittuja, 

kuntoutujalähtöisiä kuntoutusmuotoja tulisi lisätä ja kehittää toiminnassa. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2007.) 

 

5 ASIAKAS PALVELUIDEN KESKIÖSSÄ 

Asiakaslähtöisessä palvelussa toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen 

elämäntilanteensa. Asiakas tarpeineen on siis toiminnan keskiössä ja ammat-

tilainen kohtaa asiakkaan ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti.  

Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää, että asiakkaan ja ammattilaisen välinen 

suhde on tasavertainen yhteistyösuhde, jossa ammattilainen on läsnä sekä 

asiantuntijana ja ihmisenä. Tässä yhteistyösuhteessa pyritään aitoon keskinäi-

seen ymmärrykseen siten, ammattilainen kuuntelee sekä ymmärtää asiakasta   
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ja asiakas ammattilaisen näkemystä. Ammattilaisen on siis ilmaistava asian-

tuntemustaan sillä tavalla, että asiakas hyötyy tiedosta. Asiakaslähtöisen työs-

kentelyn tavoitteena on asiakkaan voimaantuminen. (Sorsa 2002, 63−68.) 

 

5.1 Asiakkaan asema laissa 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) määrittelee 

asiakkaan tarkoittavan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä. Sosi-

aalihuolto puolestaan määritellään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitta-

van sosiaalipalveluita tai niihin liittyviä sosiaalista turvallisuutta ja toimintaky-

kyä edistäviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä. Kuten edellisessä luvussa mainitaan, 

palveluasuminen on sosiaalipalvelu. Koska tämän opinnäytetyön keskiössä on 

asiakasnäkökulma palveluasumista koskien, on laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista oleellinen asiakkuudesta puhuttaessa, sillä se yhtenä 

keskeisenä lainsäädäntönä ohjaa toimintaa palveluasumisyksiköissä.  

 

Sosiaalihuollossa asiakkaalla on lakisääteinen oikeus saada hyvää sosiaali-

huoltoa ja kohtelua ilman syrjintää siten, että asiakkaan etu, toivomukset, mie-

lipiteet ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi ja asiakas tulee kuulluksi 

häntä koskevissa asioissa. Asiakkaalla on oikeus myös siihen, että sosiaali-

huollon henkilöstö antaa asiakkaalle selvityksen omista oikeuksistaan, velvolli-

suuksistaan, vaihtoehdoistaan ja niiden vaikutuksista hänen tilanteeseensa si-

ten, että asiakas ymmärtää saamansa tiedon. Lisäksi asiakkaalla on oikeus 

osallistua palveluidensa suunnitteluun ja hänelle on annettava mahdollisuus 

tähän. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.) 

 

Sosiaalipalvelut perustuvat yleensä esimerkiksi hoito- tai kuntoutussuunnitel-

maan. Tämä suunnitelma tulee laatia yhteisymmärryksessä asiakkaan 

kanssa, jollei tähän ilmene erityistä estettä. Joka tapauksessa asiakkaan etu, 

mielipiteet, toiveet ja itsemääräämisoikeus tulee huomioida palveluiden suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista on olemassa, koska asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohte-

luun sosiaalihuollossa halutaan edistää. Lain tarkoituksena on myös asiakas-

suhteen luottamuksellisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen. (Laki sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.) 
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5.2 Asiakasymmärrys 

Kuntoutumista käsittelevässä luvussa tarkasteltiin asiakkuutta jo hieman kulut-

tajuuden ja toimenpiteiden kohteeksi joutumisen näkökulmista. Vaikka asia 

nähdään osittain vieläkin näin, kehityksen suunta on kuitenkin se, että asiak-

kaiden osallistumisessa, osallisuudessa ja asiakaslähtöisyydessä kehitytään 

koko ajan ja asiakas nähdään palvelussa keskeisenä toimijana. Asiakkaan ko-

kema hyöty ja mielipiteet palveluista nähdään entistä tärkeämpinä palvelun 

laatuun vaikuttavina tekijöinä, minkä vuoksi monet palveluntuottajat haluavat-

kin saada aitoa ymmärrystä asiakkaan näkemyksistä palvelun suunnittelun 

pohjaksi. (Pohjola 2010, 71.) 

 

Asiakasymmärrys tarkoittaa sitä, että palvelun tuottaja ymmärtää ja sisäistää 

sen todellisuuden, jossa asiakkaat elävät. Tämä vaatii asiakkaiden valintoja 

ohjaavien arvojen, odotusten ja tarpeiden ymmärtämistä. Palveluntuottajan on 

kyettävä ymmärtämään ikään kuin asiakkaan silmin, mistä palvelun arvo muo-

dostuu. Arvo voi muodostua esimerkiksi asiakkaan tarpeista, tottumuksista, 

odotuksista, tavoista ja omista tai muiden ihmisten mielipiteistä ja arvoista. 

Myös palvelun ja muiden vastaavien palveluiden hinta ja ominaisuudet vaikut-

tavat asiakkaan arvonmuodostukseen. Mikäli palvelun suunnitteluvaiheessa 

onnistutaan saamaan mahdollisimman tarkka ymmärrys niiden ihmisten tar-

peista ja todellisuudesta, jotka palvelua tulevat lopulta käyttämään, voidaan 

näiden ihmisten todellisiin tarpeisiin vastata ja tätä kautta epäonnistumisen 

riski palveluntuottajana pienenee. (Tuulaniemi 2011, 71−72.) 

 

Asiakasymmärryksen luominen tapahtuu erilaisten käyttäjälähtöiseen tietoon 

keskittyvien menetelmien avulla tutkien ja analysoiden palvelunkäyttäjiä ja hei-

dän tarpeitaan. Tämä vaatii eläytymistä, jotta asiakkaan tarpeet voitaisiin ym-

märtää ilman, että niitä tarvitsee selittää. Asiakasymmärryksen avulla voidaan 

analysoida palvelua tutkien, tarjoaako palvelu asiakkaiden arvokkaaksi koke-

mia elementtejä. Kaikkia palvelun sisältämiä toimintoja pohditaan kyseenalais-

taen saako asiakas todellisia tarpeitaan vastaavan hyödyn, vai tehdäänkö asi-

oita esimerkiksi siksi, että niin on ollut aina tapana. Asiakasymmärrystä voi-

daan käyttää apuna asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa etenkin sil-

loin, jos asiakas itse ei oikein osaa asettaa toiveita käyttämänsä palvelun suh-

teen. (Ahonen 2017, 50-52.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa toimeksiantajalle käyttäjälähtöistä tietoa sen 

tuottamasta palvelusta ja erityisesti siitä, miten palvelulla tuetaan sairaudesta 

riippumatonta osallisuutta. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöistätietoa 

siitä, ovatko asiakkaiden todelliset tarpeet ja voimavarat palvelun toimintojen 

lähtökohtana. Käyttäjälähtöisen tiedon avulla oli tarkoitus syventää toimeksi-

antajan asiakasymmärrystä palvelun kehittämistyötä varten.  

 

7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA TUOTOS 

Opinnäytetyö toteutettiin osittain etnografisena tutkimuksena, joka on Kana-

sen (2014, 18) mukaan laadullisen tutkimuksen alamuoto. Laadullinen tutki-

mus soveltuu hyvin erityisesti sellaisiin tutkimuksiin, joissa halutaan saavuttaa 

ymmärrystä (Hirsjärvi ym. 2007, 219). Etnografiassa tutkitaan toiminnan 

kautta tutkimuksen kohteena olevan yhteisön elämää ja toimintaa pyrkimyk-

senä luoda ymmärrys yhteisön sosiaalisesta todellisuudesta (Kananen 2014, 

49). Tästä syystä tämän opinnäytetyön tarkoitukseen eli asiakasymmärryksen 

syventämiseen nähden laadullinen ja etenkin etnografinen tutkimustapa oli so-

piva.  

 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkija elää tutkimuksen kohteena olevassa yh-

teisössä, sillä etnografiassa oleellista on kokea tutkittava ilmiö luonnollisessa 

ympäristössään samalla havainnoiden (Kananen 2014, 50). Tämän opinnäyte-

työ on osittain etnografinen tutkimus, koska tavoiteltua käyttäjälähtöistä tietoa 

kerättiin kokeilemalla palveluasumista asukkaan roolissa usean päivän ajan 

samalla havainnoiden ja keskustellen palvelusta muiden asukkaiden ja henki-

lökunnan kanssa pyrkien ymmärtämään asiakkaiden todellisuutta.  

 

Vaikka opinnäytetyö sisälsi paljon tutkimuksellisia piirteitä, toteutettiin se kui-

tenkin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen opinnäytetyön tähtää 

ammatillisen kentän kehittämiseen ja sen tarkoituksena on tuottaa jokin konk-

reettinen tuotos (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tämän opinnäytetyön tuotok-

sena tehtiin tiivis tutkimuksen tuloksiin pohjautuva kirjanen, jonka tarkoitus oli 

tutkimuksen avulla saavutetun ymmärryksen pohjalta saada lukija eläytymään 
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asiakkaan asemaan ja tämän myötä ymmärtämään asiakkaan maailmaa pa-

remmin. Etnografiaan kuuluu, että saavutettu ymmärrys on kyettävä myös kir-

joittamaan tiiviiseen muotoon, josta lukija saa riittävän hyvän kuvan tutkitusta 

ilmiöstä (Puuronen 2007, 116). 

 

7.1 Prosessin kuvaus 

Opinnäytetyöprosessi alkoi loppukeväällä 2018 toimeksiantajan edustajan 

kanssa käydystä keskustelusta, jossa ilmaisin mielenkiintoni toteuttaa opin-

näytetyön kyseisessä organisaatiossa, mikäli työlle on tarvetta. Toimeksianta-

jan edustajalla oli opinnäytetyölle valmis idea, jonka pohjalta laadin opinnäyte-

työn ideapaperin. Hyväksytyn idean jälkeen siirryin suunnitteluvaiheeseen, 

joka kesti vuoden 2018 loppupuolelle saakka. Suunnitteluvaiheen aikana kes-

kustelin opinnäytetyöstä useamman toimeksiantajaorganisaation edustajan 

kanssa ja näiden keskusteluiden pohjalta muotoutui opinnäytetyön tarkempi 

tavoite ja tarkoitus. Lisäksi suunnitteluvaiheessa sovittiin käytännön järjeste-

lyistä toimeksiantajan kanssa. 

 

Suunnitelmavaiheen päätteeksi pidetyssä suunnitelmaseminaarissa ohjaa-

valta opettajalta saadun palautteen perusteella kävin vielä keskustelua työn 

rajaamisesta toimeksiantajan edustajien kanssa ja tämän myötä muotoutui 

vielä työn lopulliset menetelmät. Ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä hain 

eettisen työryhmän puoltavaa lausuntoa tutkimukselle palvelua ostavalta kun-

nalta sekä tutkimuslupaa toimeksiantajaorganisaatiolta (Liite 1). Lisäksi laadin 

valmiiksi tutkimuksen kohteena olevaan palveluasumisyksikköön tiedotteen 

opinnäytetyöstä (Liite 2) sekä havainnointilupahakemuksen (Liite 3), joilla pyy-

sin lupaa havainnointiin kaikilta yksikön asukkailta sekä henkilökunnalta.  

 

Varsinainen toteutusvaihe alkoi tammikuussa 2019, jolloin kävin tutkimuksen 

kohteena olevassa yksikössä kertomassa opinnäytetyöstä yksikön asukkaille 

ja henkilökunnalle, joilta pyysin samalla kirjalliset luvat havainnointiin. Lähes 

kaikki yksikön asukkaat ja ohjaajat antoivat suostumuksen havainnointiin. Tä-

män jälkeen toteutettiin ainestonkeruumenetelmänä toiminut palvelusafari, 

jota käsitellään lisää seuraavassa luvussa. Aineiston analyysi alkoi jo palve-

lusafarin aikana ja sitä jatkettiin kevääseen 2019 saakka. Tutkimuksen tulos-

ten pohjalta tehty tuotos valmistui huhtikuussa 2019 ja siitä saadun palautteen 
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myötä jo suunnitteluvaiheessa teoreettisen viitekehyksen osalta aloitettu opin-

näytetyöraportti viimeisteltiin ja palautettiin arvioitavaksi toukokuussa 2019. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi kesti siis noin vuoden. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana hyödynnettiin ohjaavan opettajan ohjausta 

niissä tilanteissa, joissa työ ei muuten meinannut edetä. Ohjauksilta hain uutta 

näkökulmaa ja varmistusta omalle tekemiselleni. Toimeksiantajan eri edusta-

jiin olin prosessin aikana yhteydessä aina tarvittaessa. Annoin opinnäytetyö-

hön liittyvää keskeistä tietoa myös kohteena olevan yksikön asukkaille ennen 

varsinaista toteutusvaihetta, sen aikana sekä esittelin työn tulokset yksikön 

yhteisökokouksessa opinnäytetyön valmistuessa.  

 

7.2 Palvelusafari 

Kuten jo mainittu, menetelmänä käyttäjälähtöisen tiedon tuottamiseen opin-

näytetyössä käytettiin palvelusafaria. Se on etnografiseen tiedonhankintaan 

perustuva palvelumuotoilun menetelmä asiakasymmärryksen tuottamista var-

ten (Miettinen 2011, 64). Palvelusafarissa kehittämistarpeen alla olevaa palve-

lua kokeillaan ja samalla analysoidaan palvelun sisältämiä eri toimintoja asiak-

kaan asemassa palvelun koekäyttäjänä, minkä lisäksi palvelusafarissa asia-

kaskokemus dokumentoidaan jollakin valitulla tavalla, jotta tämän kautta voi-

daan lisätä palvelun tuottajan asiakasymmärrystä (Poikolainen & Suikkanen-

Malin 2017, 46−47). Tämän opinnäytetyön palvelusafari dokumentoitiin kirjoit-

tamalla kenttäpäiväkirjaa käyttäjäkokemuksesta ja palveluun liittyvistä havain-

noista, joiden pohjalta tehtiin asiakkaan näkökulmaa havainnollistava opinnäy-

tetyön tuotos.  

 

Palvelusafarista on tehty tilanteen mukaan erilaisia variaatioita mysteerishop-

paaja tyyppisestä salassa tapahtuvasta havainnoinnista avoimempaan ja vuo-

rovaikutuksellisempaan tapaan (Miettinen 2011, 64). Tämän opinnäytetyön 

palvelusafari toteutettiin juurikin avoimella ja vuorovaikutuksellisella tavalla, 

sillä tarkoitus oli pelkän oman palvelukokemuksen analysoinnin sijaan saada 

laajempi ymmärrys siitä, miten opinnäytetyön tavoitteen kannalta kiinnostavat 

asiat näyttäytyvät oikeasti asiakkaiden elämässä ja miltä eri toiminnot asiak-

kaista tuntuvat. Laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi palvelusafarilla oli 
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tarkoitus pelkän havainnoinnin lisäksi käydä myös aktiivista keskustelua mui-

den palveluun liittyvien henkilöiden eli pääasiassa asiakkaiden kanssa. Sa-

lassa tapahtuva havainnointi olisi lisäksi ollut tutkimuseettisesti arveluttavaa ja 

käytännössä mahdotonta toteuttaa. 

 

7.2.1 Havainnointi ja analyysi 

Etnografisessa tutkimuksessa aineistonkeruu ja analyysi eivät ole ajankohdal-

lisesti kaksi toisistaan erillään olevaa vaihetta vaan ne tapahtuvat samanaikai-

sesti ja vuorotellen, jotta on mahdollista arvioida, milloin haluttu ymmärrys tut-

kittavasta ilmiöstä on saavutettu. Etnografian voidaan sanoa olevan tutkittavan 

yhteisön tai ilmiön luonnollisissa olosuhteissa tapahtuva havainnoinnin muoto 

(Kananen 2014, 50, 111.) Vaikka tämän opinnäytetyön palvelusafarissa etno-

grafian mukainen eläminen osana tutkittavaa yhteisöä on keskeistä, ei se kui-

tenkaan pelkästään riitä luotettavan tutkimustuloksen saavuttamiseksi.  

 

Havainnot tutkimusmateriaalina perustuvat havainnoijan henkilökohtaisiin huo-

mioihin ja siksi teorialla on todella tärkeä osuus, kun havainnointia käytetään 

tutkimusmenetelmänä. Perustellut tutkimusmenetelmät, taustateoria sekä kriit-

tinen ajattelu erottavat tutkimushavainnot arkihavainnoista, sillä näiden avulla 

havainnointi voidaan keskittää niihin asioihin, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

tärkeitä, mutta eivät välttämättä tule huomioiduiksi muuten (Vilkka 2006, 

79−80). Palvelusafarissa havainnoinnin kohteena olevat asiat tulee päättää 

etukäteen ja suunnitella tämän pohjalta huolellisesti tapa, jolla havainnot talle-

tetaan heti ylös myöhempää analysointia varten (Espoon sivistystoimi s.a).  

 

Tämän opinnäytetyön palvelusafarilla havainnointi keskitettiin erityisesti opin-

näytetyön tavoitteen kannalta oleellisiin asioihin eli sairaudesta riippumatto-

man osallisuuden tukemiseen ja siihen, perustuvatko toiminnot todella voima-

varoihin ja tarpeisiin. Edellä mainitut ovat toipumisorientaatiossa keskeisiä kä-

sitteitä, joten teoria antoi näkökulmia havainnointiin. Havainnot talletettiin kent-

täpäiväkirjaan, jota kannoin mukanani kirjaten muistiin palvelusafarilla herän-

neitä huomioita ja havaintoja.  
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Etnografiassa havainnointijakson kestoa on ennalta vaikea määritellä, sillä tar-

koitus on suorittaa havainnointia ja elää tutkimuksen kohteessa olevan yhtei-

sön kanssa, kunnes tavoiteltu ymmärrys on saavutettu. Tämä tarkoittaa sitä, 

että havainnointiin on varattava runsaasti aikaa ja se on hyvä jakaa useam-

malle eri kerralle. Näiden havainnointijaksojen välillä palataan tutkimuskysy-

mykseen pohtien, paljonko tästä jo tiedetään ja mihin asioihin havainnoinnissa 

tulee vielä syventyä. Etnografisessa tutkimuksessa analyysi aloitetaan siis jo 

aineistoa kerätessä, jotta voidaan saada selville, mistä täytyy saada vielä lisää 

tietoa, jotta ymmärrys syvenisi halutulle tasolle. (Kananen 2014, 111−112.)  

 

Havainnointi yhteisön toimintaan osallistuen ei ole aineistonkeruutapana hel-

poimmasta päästä ja se vie aikaa (Vilkka 2005, 121). Pyrin huomioimaan tä-

män varaamalla opinnäytetyölle varatun ajallisen resurssin rajoissa riittävästi 

aikaa palvelusafarin havainnointiosuuteen. Havainnoijan on päästävä sisään 

yhteisöön ja saavutettava yhteisön jäsenten luottamus siinä määrin, etteivät 

tutkimuksen kohteena olevan yhteisön jäsenet muuta käyttäytymistään tutki-

mustulosta vääristäväksi havainnoijan ollessa paikalla (Vilkka 2005, 122). 

Luottamuksen syntymistä edistää tutkijan avoimuus ja heittäytymiskyky siten, 

että tutkija tuo tasavertaisena ihmisenä omaa persoonaansa mukaan tutki-

mustilanteeseen (Parkkinen 2017). Tästä syystä pyrin olemaan palvelusafarin 

aikana mahdollisimman helposti lähestyttävä sekä avoin ja vietin paljon aikaa 

rennoissa merkeissä asiakkaiden kanssa ilman, että yritin koko ajan viedä 

keskustelua haluamiini suuntiin. 

 

Luottamuksen rakentamisen aloitin jo siinä vaiheessa, kun tiedotin yhteisöä 

opinnäytetyöstä. Pyrin korostamaan sitä, että tarkoitukseni ei ole havainnoida 

kenenkään yksittäisen henkilön tekemisiä vaan tavoitteena on saada uutta nä-

kökulmaa palveluun liittyen, jotta sitä voidaan kehittää nimenomaan asukkaita 

varten. Korostin myös sitä, että opinnäytetyöhön osallistuminen on hyvä mah-

dollisuus saada äänensä kuuluviin ja olla mukana kehittämässä palvelua, 

mutta osallistuminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista.  

 

Tämän opinnäytetyön palvelusafariin oli varattu noin 70 tuntia havainnointia 

varten. Nämä tunnit oli jaettu useammalle kerralle, jotta aineiston analysointi 

havainnoinnin rinnalla oli mahdollista. Osa havainnointikerroista oli lyhyempiä 
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noin seitsemän tunnin mittaisia jaksoja ja kahtena havainnointikertana olin pi-

dempään yksikössä yöpyen käytössäni olleessa yksikön tyhjillään olevassa 

asunnossa. Havainnointijaksot toteutettiin tammikuussa 2019 viitenä eri jak-

sona (Taulukko 1). Jokaisella havainnointikerralla oli omat ennalta päätetyt ta-

voitteensa, jotka valikoituivat edellisten havainnointikertojen aineiston analyy-

sin pohjalta (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1.  

Ajankohta Havainnointi 

vai analyysi 

Päätavoite 

14.1.2019  

klo 7.45 – 

14.45 (7h) 

Havainnointi Selvittää mitä toimintoja palvelu sisältää: 

mitä tapahtuu?  

 Analyysi Aloittaa aineiston pelkistämistä: listaus toi-

minnoista. Pohtia mitä on kasassa, mitä 

puuttuu? 

17.1.2019  

klo 7.30 – 

14.30 (7h) 

Havainnointi Jatkaa sen selvittämistä, mitä toimintoja pal-

velu sisältää. 

Lisäksi alkaa selvittää mihin toiminnot perus-

tuvat: miksi tapahtuu? miksi toiminnot ovat 

olemassa? 

 Analyysi Jatkaa pelkistettyä listausta toiminnoista.  

Alkaa analysoida mihin toiminnot perustuvat: 

mitä tapahtuu ja miksi? 

18.1.2019 

klo 11.30 

– 18.30 

(7h) 

Havainnointi Luoda lopullinen ymmärrys siitä, mitä toimin-

toja palvelu sisältää ja mihin nämä toiminnot 

perustuvat.  

 Analyysi Luoda pelkistetty listaus kaikista palvelun toi-

minnoista ja siitä, mihin toiminnot perustuvat.  

Alkaa jo pelkistää aineistoa myös toista tutki-

muskysymystä varten: sairaudesta riippumat-

toman osallisuuden teemojen etsimistä. 
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23.-

24.1.2019 

klo 7.45 – 

9.00 (n. 

25h) 

Havainnointi Miten sairaudesta riippumatonta osallisuutta 

tuetaan palvelussa? (sairaudesta riippumat-

tomat toiminnot, ihmissuhteet ja yhteisöt) 

Selvittää miltä toiminnot tuntuvat asiakkaista 

Selvittää toimintojen merkitys asiakkaille  

 Analyysi Täydentää pelkistetty listaus kaikista arjen 

toiminnoista (myös asiakkaiden omatoimi-

sista) myös yöajan osalta.  

Ryhmitellä eri sairaudesta riippumattoman 

osallisuuden ulottuvuuksiin liittyviä havaintoja 

aineistosta.   

Analysoida, onko aineistossa materiaalia 

opinnäytetyön tavoitteen kannalta tarpeeksi 

ymmärryksen luomiseen ja lopullisiin johto-

päätöksiin. 

27.-

28.1.2019 

klo 18.20 

– 15.00 

(n.21,5 h) 

Havainnointi Jatkaa sen havainnointia, miten sairaudesta 

riippumattoman osallisuuden eri ulottuvuuk-

sia tuetaan. Syventyä havainnoinnin ja kes-

kustelun keinoin toimintojen merkityksellisyy-

teen asiakkaan näkökulmasta.   

 

 Analyysi Lopullinen analyysi siitä, miten sairaudesta 

riippumatonta osallisuutta tuetaan.  

Syventää opinnäytetyön tuotosta varten ym-

märrystä siitä, miltä arki palvelussa tuntuu ja 

miltä toiminnot tuntuvat asiakkaan näkökul-

masta ja analysoida mistä nämä tuntemukset 

voivat johtua (mitä tapahtuu, miten, miltä tun-

tuu, miksi?) 

 

Todellisuudessa rajaus eri havainnointikertojen välillä ei kuitenkaan ollut täs-

mällisen tarkka, vaan havainnointisuunnitelma oli suuntaa antava. Kenttäpäi-

väkirjaan kirjattiin muistiin matalalla kynnyksellä kaikki havainnot myös pääta-

voitteen ulkopuolelta, jos niillä ajateltiin olevan mitään mahdollista hyötyä ana-

lyysin kannalta. Mitä, miten, kuinka ja miksi ovat havaintojen tuottamisen, yh-

distämisen ja tulkitsemisen kannalta tärkeitä kysymyksiä (Vilkka 2006, 78). 
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Toimintoihin liittyvän tutkimuskysymyksen kannalta tärkeää saada tietoa siitä, 

mitä toimintoja palvelu sisältää, jotta voidaan analysoida mihin nämä toiminnot 

perustuvat. Siispä sekä havainnoinnissa että analyysissä hyödynnettiin apuky-

symyksiä ”mitä” ja ”miksi”. 

 

Etnografisessa tutkimuksessa korostuvat erityisesti kysymykset ”miten” ja 

”miksi”, sillä halutaan ymmärtää mistä tutkittavassa ilmiössä on kyse eli miten 

ihmiset toimivat ja miksi he toimivat niin (Kananen 2014, 51,114). Edellä mai-

nituilla kysymyksillä pyrin havainnoinnin ja analyysin aikana syventämään eri-

tyisesti ymmärrystä asiakkaan arjesta: miten eri asiat tehdään, mitä tunteita 

niihin liittyy ja miksi? Tämä siksi, että opinnäytetyön tavoitteen ja tarkoituksen 

kannalta oli tärkeää ymmärtää, millaista arki asukkaan silmin palveluasumis-

yksikössä on. Tästä syystä havainnoinnissa sekä analyysissä keskityttiin 

myös siihen, miten toiminnot tapahtuvat ja miltä ne asiakkaista tuntuvat. Tä-

män ymmärryksen saavuttamisessa oli tärkeässä asemassa havainnoinnin, 

analyysin ja keskusteluiden vuorottelu, jotta prosessin aikana pystyi arvioi-

maan, kuinka hyvä ymmärrys on jo saavutettu ja minkä asioiden kohdatta ym-

märrystä tulee pyrkiä vielä lisäämään.  

 

Palvelusafarilla haluttiin selvittää myös, miten palvelulla tuetaan sairaudesta 

riippumatonta osallisuutta. Siispä lähdin havainnoimalla keräämään aineistoa, 

jossa keskityttiin sairaudesta riippumattoman osallisuuden eri ulottuvuuksiin 

(Taulukko 1). Sairaudesta riippumattomassa osallisuudessa keskeistä on yh-

teys itselle merkityksellisiin sairaudesta riippumattomiin toimintoihin, ihmissuh-

teisiin ja yhteisöihin (Nordling 2018). Keräsin kenttäpäiväkirjaan havaintoja eri-

tyisesti kyseisistä teemoista ja hakeuduin aktiivisesti keskusteluihin asiakkai-

den kanssa kyseisiin teemoihin liittyen. Kenttäpäiväkirja koostui lopulta kym-

menistä sivuista omia havaintojani sekä keskusteluiden pohjalta muistiin kirjat-

tuja asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia sairaudesta riippumatonta osalli-

suuden teemoista ja niiden merkityksellisyydestä. 

 

Tutkimusaineisto ei itsessään ole mikään ratkaisu tutkimuskysymykseen vaan 

aineisto tulee pelkistää sellaiseen muotoon, että siitä voidaan tehdä ryhmitte-

lemällä ja yhdistelemällä tulkintoja (Vilkka 2006, 81). Tämän opinnäytetyön 

tutkimusaineistona toiminut kenttäpäiväkirja oli laaja ja hajanainen koko-
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naisuus havaintoja, jotka sellaisenaan eivät tarjonneet ratkaisuja tutkimusky-

symyksiin. Siispä aloitin kenttäpäiväkirjan pelkistämisen ryhmittelemällä ai-

neistoa jo havainnointijaksojen välillä (Taulukko 1). Jotta pystyin analysoi-

maan toimintoja, tuli minun ensin selvittää mitä toimintoja palveluasumisyksi-

kön asukkaan arkeen sisältyy. Keräsin siis havainnointiaineistosta vastauksia 

kysymykseen ”mitä tapahtuu?”.  

 

Pelkistämisen tuloksena muodostui ryhmitelty lista palveluasumisyksikön 

asukkaana elävien ihmisten arkeen ja elämään liittyvistä toiminnoista, joista 

jokaisen kohdalla lähdin havainnoimalla ja keskustelemalla asiakkaiden sekä 

henkilökunnan kanssa etsimään vastauksia kysymykseen ”mihin toiminnot pe-

rustuvat?”. Havainnoinnissa keskityin etsimään vastauksia apukysymyksiin 

”miksi toiminnot ovat olemassa” ja ”miksi näin tehdään?”. Jatkoin havainnoin-

tia, kunnes olin analyysivaiheen perusteella saanut vastaukset kysymyksiin 

”mitä tapahtuu” ja ”miksi tapahtuu” eli aineisto kysymykseen ”mihin toiminnot 

perustuvat?” oli kerätty. Luokittelin aineistosta myös asiakkaiden voimavaroi-

hin ja tarpeisiin viittaavat maininnat omiksi listauksiksi ja vertasin näitä siihen, 

mihin toiminnot analyysin mukaan perustuvat. Näin sain vastauksen tutkimus-

kysymykseen ”perustuvatko palvelun toiminnot asiakkaiden tarpeisiin ja voi-

mavaroihin?”. 

 

Sairaudesta riippumattoman osallisuuden tukemiseen liittyvää kysymystä läh-

din ratkaisemaan pelkistämällä aineistosta etsimällä aineistosta mainintoja 

sairaudesta riippumattomaan osallisuuteen mukaisista asioista teorialähtöi-

sesti luokittelemalla. Teorialähtöisessä luokittelussa tutkimuksen kannalta 

oleellinen jo olemassa oleva teoria ohjaa analyysia (Kananen 2014, 122). 

Analysoin näitä luokkia etsimällä selityksiä sille, mikä on palvelun osuus sai-

raudesta riippumattomissa toiminnoissa. Palvelun osuutta analysoin etsimällä 

aineistosta vastauksia kysymyksiin ”mistä toiminnot ovat saaneet alkunsa?”, 

”miten toiminnot on mahdollistettu?” ja ”mikä merkitys toiminnoilla on asiak-

kaille?” ja ”mikä saa osallistumaan?”. Näin sain vastauksia eri teemojen osalta 

kysymykseen ”miten sairaudesta riippumatonta osallisuutta tuetaan palve-

lussa?”.  
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7.3 Tulokset 

Perustuvatko palvelun toiminnot asiakkaiden tarpeisiin ja voimavaroi-

hin? 

 

Useimmat palvelun toiminnoista perustuivat analyysin mukaan perustarpeisiin 

kuten ravitsemukseen ja lääkehoitoon sekä asiakkaiden kokemiin muihin tar-

peisiin. Palveluasumisen tarvetta aiheuttaa haasteet suoriutua itsenäisesti ar-

jen toiminnoista (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Analyysin perusteella asiak-

kaiden kokema palvelun tuoma lisäarvo arkeen oli pääasiassa juurikin näihin 

arjen toimintoihin liittyvä tuki ja apu. Käytännössä tämä tuki ja apu tuli palvelu-

asumisyksikössä työskenteleviltä ohjaajilta.  

 

Asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa nousikin esiin, että yksi tärkeä 

palvelun laatuun vaikuttava tekijä on hyvät ohjaajat. Hyvän ohjaajan ominai-

suuksiksi nimettiin luotettavuus, empaattisuus, rauhallisuus, oikeudenmukai-

suus, pätevyys ja avuliaisuus. Asiakkaiden mukaan hyvä ohjaaja myös pitää 

lupaukset, ei ole liian kiireinen, malttaa kuunnella ja ymmärtää sekä ottaa to-

sissaan asiakkaan asiat. Asiakkaat olivat keskusteluiden mukaan pääasiassa 

tyytyväisiä yksikön ohjaajin. Ohjaajien kiire kuitenkin oli tekijä, joka asiakkaan 

näkökulmasta vaikutti siihen, että henkilökohtaiset ei niin akuutit tarpeet jäivät 

toisinaan toissijaisiksi ja saattoivat näin ollen unohtuakin, mikä aiheutti turhau-

tumista. 

 

Tarpeiden lisäksi toimintojen tulisi toimeksiantajan arvojen mukaisesti perus-

tua asiakkaiden henkilökohtaisiin voimavaroihin (Kakspy Palvelut Oy 2018). 

Kun vertasin aineistosta esiin nousseita asiakkaiden voimavaroja toimintojen 

lähtökohtiin, palvelussa oli joitain selkeästi voimavaroihin perustuvia toimin-

toja. Esimerkiksi harrastukset, retket talon ulkopuolelle ja muu virkistystoiminta 

olivat asukkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta mielekästä. Palve-

lussa oli myös musiikkiryhmä, joka on alun perin perustunut monen asiakkaan 

voimavaraan musiikkiin. Havaintojeni perusteella asiakkaiden kokemukseen 

siitä, kuinka merkityksellinen ryhmä on, vaikutti se, että arjen kiireessä ohjaa-

jille ryhmä ei tuntunut vaikuttavan kovin tärkeältä. Tämä näkyi siinä, että ryh-

mätoiminta ei vaikuttanut kovin tavoitteelliselta ja ryhmän aikana ohjaajia kulki 
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tilassa keskeyttämässä toimintaa. Asiakkaat myös toivat ilmi, että ryhmä ei 

aina tunnu kovin mielekkäältä. 

 

Arjen kuntouttaviin toimintoihin ei kuitenkaan oltu aineiston perusteella löy-

detty voimavaroja kovin vahvasti toiminnan lähtökohdaksi. Kuntouttava sään-

nöllinen toiminta painottui lähinnä keittiö- ja siivoustöihin. Joillekin asukkaille 

yhteisön vastuutyöt olivat mielekkäämpiä ja voimaannuttavampia kuin toisille, 

mutta osa kertoi osallistuvansa toimintaan vain siksi, että pelkää joutuvansa 

muuttamaan muualle, jos ei tee töitä. Osa asiakkaista kertoi kokevansa toi-

minnan olevan välillä liian kuormittavaa. Jos asiakkaiden voimavarat olisivat 

vahvemmin toimintojen lähtökohtana, itse toimintakin olisi palkitsevaa ja toisi 

voimaa ja mielekkyyttä elämään (Nordling 2018). Asiakkaiden arjessa oli 

myös omatoimista voimavaroihin perustuvaa toiminta. Tässä kuitenkin oli toisi-

naan havaittavissa, että jotkut asiakkaat kokivat, etteivät he voi sairautensa 

vuoksi tehdä enää kaikkea, mitä he ovat aiemmin mielellään tehneet. 

 

Miten palvelulla tuetaan sairaudesta riippumatonta osallisuutta? 

 

Aineistosta nousi esiin kaksi keskeistä sairaudesta riippumattoman osallisuu-

den tukemisen keinoa. Osallisuutta sairaudesta riippumattomiin asioihin tuet-

tiin mahdollistamalla erilaisia asioita sekä vuorovaikutuksellisin keinoin. Yh-

teys omiin voimavaroihin on sairaudesta riippumattoman osallisuuden lähtö-

kohta, sillä omien tiedollisten ja taidollisten resurssien sekä muiden mielenkiin-

non kohteiden ja merkitykselliseltä tuntuvien asioiden tunnistaminen helpottaa 

osallisuutta sairaudesta riippumattomiin toimintoihin, ihmissuhteisiin sekä yh-

teisöihin (Nordling 2018). Siispä kaikki voimavarojen löytämistä eli esimerkiksi 

itselle tärkeiden asioiden ja omien vahvuuksien tunnistamista edistävät asiat 

palvelussa olivat lähtökohta sairaudesta riippumattoman osallisuuden tukemi-

selle. Voimavarat toiminnan lähtökohtana lisäävät toiminnan merkitykselli-

syyttä ja merkityksellinen toiminta puolestaan auttaa asiakasta omaksumaan 

itselleen uusia sairaudesta riippumattomia rooleja.  

 

Osallisuutta sairaudesta riippumattomiin toimintoihin oli mahdollistettu esimer-

kiksi harrastustoiminnan, retkien ja muun talon ulkopuolisen toiminnan avulla. 

Kannustimet kuten talon tarjoamat pullakahvit motivoivat osallistumaan, mutta 
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osalle asiakkaista pelkkä mielekäs toiminta oli syy osallistua. Myös talon tar-

joama autokyyti ja mahdollisuus käyttää talon bussikorttia olivat mahdollistavia 

tekijöitä sairaudesta riippumattomiin toimintoihin osallistumisessa. Osallisuutta 

tuettiin myös tavallisissa sairaudesta riippumattomissa arjen askareissa vuoro-

vaikutuksellisin keinoin kannustamalla ja rohkaisemalla. Näitä toimintoja mah-

dollistettiin myös esteettömyyden avulla, jotta asiakkaiden osallisuus näihin 

toimintoihin ei jäisi toteutumatta fyysisten rajoitteiden vuoksi.  

 

Osallisuutta sairaudesta riippumattomiin ihmissuhteisiin ja yhteisöihin tuettiin 

mahdollistamalla yhteisön yhteiset oleskelutilat. Talon yhteisistä tiloista löyty-

vät välineet kuten tietokone, televisio ja lehdet saivat osan asiakkaista tule-

maan yhteisiin tiloihin ja samalla saattoi syntyä keskustelua myös muiden 

asukkaiden kanssa. Talon tarjoamat kahvit yhteisellä olohuoneella oli myös 

suuri kannustin, joka toi ihmisiä yhteen ja mahdollisti omaehtoista yhteistä toi-

mintaa. Etenkin tupakkakoppi nousi asiakkaiden kanssa käydyissä keskuste-

luissa tärkeäksi koetuksi paikaksi, jossa on mukava istua muiden asukkaiden 

kanssa. Myös ohjaajien positiivinen suhtautuminen asiakkaiden yhteydenpi-

toon läheisten kanssa oli sairaudesta riippumatonta osallisuutta tukeva tekijä.  

 

Sairaudesta riippumattomassa osallisuudessa on tärkeä myös, että on osalli-

nen oman elämäänsä ja itselleen tärkeisiin yhteisöihin liittyvään tietoon ja pää-

see vaikuttamaan niin omassa elämässä, kuin näissä yhteisöissäkin tapahtu-

viin asioihin (Nordling 2018). Sen lisäksi, että asiakkaalla on oikeus saada am-

mattilaiselta tietoa tilanteeseensa vaikuttavista asioista, korostaa myös kun-

toutuksen ja toipumisorientaation teoria tiedon ja taitojen merkitystä siinä, pal-

jonko asiakkaalla on valtaa ja mahdollisuuksia oman elämänsä ja kuntoutuk-

sensa suhteen. Havaintojeni mukaan ohjaajat tekivät työtä kuntouttavalla työ-

otteella ja arkisen vuorovaikutuksen keinoin keskustelemalla asukkaille annet-

tiin tietoa esimerkiksi päivän tapahtumista aamukokouksessa sekä asioiden 

hoitamiseen tarvittavaa ja lääkehoitoon liittyvää tietoa. Näin edistettiin itsenäi-

sempää selviytymistä, mikä tuki myös sairaudesta riippumatonta osallisuutta.  

 

Vaikuttamista mahdollistettiin yhteisökokouksen avulla ja asioista pyrittiin sopi-

maan arkisen vuorovaikutuksen lomassa mahdollisuuksien mukaan yhdessä 

ohjaajien ja asiakkaiden kesken. Asiakkaiden kanssa käymissäni keskuste-
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luissa nousi esiin, että arkisissa asioissa vaikutusmahdollisuudet koettiin pää-

asiassa hyviksi. Keskusteluista nousi kuitenkin esiin, että laajemmalla tasolla 

kuten esimerkiksi kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa mielipidettä kyllä kysy-

tään, mutta osa koki silti, että asiantuntijat päättävät kuntoutuksen tavoitteet ja 

toimenpiteet. Asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa kävi ilmi, ettei toi-

mintojen tavoitteita aina tiedetty tai ymmärrys ohjaajien kanssa tavoitteista oli 

eri. Ammattilaisten ja asiakkaiden välinen yhteinen ymmärrys toiminnan tavoit-

teista ja tarkoituksesta on tärkeää, jotta kuntoutus on suunnitelmallinen tavoit-

teellinen prosessi (Järvikoski & Härkäpää 2011, 16). Asiakkaalla on myös la-

kiin pohjautuva oikeus siihen, että hänen kuntoutustaan koskevat asiat käy-

dään läpi niin, että ne ovat asiakkaalle omaksuttavassa ja ymmärrettävässä 

muodossa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). 

 

7.4 Kehittämisehdotukset 

Kehittämisehdotuksina palvelusafarin perusteella nousi keskeisimpänä voima-

varoihin liittyvät asiat. Ehdotan toiminnan kehittämistä niin, että se on mahdol-

lisimman merkityksellistä asiakkaille, jolloin myös sairaudesta riippumattomat 

merkitykselliset sosiaaliset roolit pääsevät vahvistumaan. Koska lähtökohta 

tälle on yhteys omiin voimavaroihin, ehdottaisin kiinnittämään arjen työssä en-

tistä herkemmin huomiota asiakkaiden piileviin ja potentiaalisiin voimavaroihin. 

Näiden näkyväksi tekeminen olisi hyvä ottaa entistä vahvemmin osaksi arjen 

työotetta. Voimavarojen tunnistaminen vaatii asiakkaan kuuntelua ja yhteistä 

keskustelua, sillä voimavarat tulevat esiin yleensä arjen toiminnan lomassa. 

Siispä ehdotan, että ohjaajat ottaisivat jatkossakin mahdollisuuksien mukaan 

aikaa siihen, että asiakkaiden kanssa vietetään aikaa rennommankin toimin-

nan merkeissä. 

 

Kun piileviä voimavaroja on löydetty, olisi tärkeää, ettei asia jää vain siihen 

vaan ohjaajat mahdollistavat voimavarojen mukaista toimintaa. Koska osallis-

tuminen uuteen toimintaan saattaa tuntua kuormittavalta, ehdottaisin panosta-

mista erityisesti toiminnan houkuttelevuuteen. Alkukynnyksen madaltamiseksi 

on hyvä pohtia ja keskustella asiakkaidenkin kanssa siitä, mikä saa heidät 

osallistumaan ja motivoitumaan. Lisäksi vuorovaikutukselliset keinot kuten 

rohkaisu ja kannustaminen ovat tärkeitä jatkossakin.  
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Ehdotan myös, että kuntouttavaa toimintaa kehitettäisiin enemmän yksilöl-

liseksi asiakkaiden omia voimavaroja vastaavaksi. Vaikka kaikki asiakkaat ei-

vät tekisikään samoja työtehtäviä, asiakkaan voimavarojen pohjalta annettu 

yksilölliset vastuutehtävät yhteisön töistä eivät poissulje yhteisöllisyyttä. Päin-

vastoin ne voivat korostaa sitä, että jokainen on tärkeä omanlaisensa korvaa-

maton osa yhteisöä, mikä voi vahvistaa uusien merkittävien sosiaalisten roo-

lien omaksumista. Lisäksi ehdotan toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoit-

teellisuuden arviointia ja tämän myötä tavoitteiden läpikäymistä asiakkaiden 

kanssa niin, että tavoitteista saadaan yhteinen ymmärrys asiakkaiden kanssa. 

 

7.5 Tuotos 

Etnografiassa tutkimuksen tuloksen tulisi olla myös tuotos eli tutkimuksessa 

saavutettu ymmärrys ilmiöstä tulee tiivistää omaksuttavaan muotoon. Haasta-

vaa tästä voi tehdä se, että liian tiivis kuvaus ei välttämättä tuota riittävää ym-

märrystä ilmiöstä, mutta liian yksityiskohtainen kuvaus haittaa ilmiön hahmot-

tamista. (Kananen 2014, 51.) Tuotoksen teossa aloitin pohtimaan, mikä olisi 

vaikuttava tapa syventää toimeksiantajan asiakasymmärrystä, mikä oli opin-

näytetyön tarkoitus. Lisäksi toimeksiantaja toivoi kehittämisehdotuksia palve-

luun liittyen. Päädyin yhdistämään asiakasymmärryksen syventämisen ja ke-

hittämisehdotuksen samaan tuotokseen, jonka nimeksi tuli Asiakkaan silmin.  

 

Tuotoksen pääteemoiksi valikoitui opinnäytetyön tulosten pohjalta voimavaro-

jen tunnistaminen, voimavaroja tukevan toiminnan mahdollistaminen, kuntout-

tavan toiminnan suunnittelu yksilöllisemmin ja selkeämmin voimavarojen poh-

jalta, toiminnan selkeämpi tavoitteellisuus, vahvempi osallisuus tietoon ja yh-

teinen ymmärrys sekä ohjaajat palvelun voimavarana (Liite 4). Vaikka tuotos 

perustui opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen tuloksiin, oli sen teko kuiten-

kin luova prosessi. Kunkin pääteeman pohjalta loin pienen eläytymiseen orien-

toivan tekstin, joka alkoi yleensä sanoilla ”Kuvittele, että”. Tämän orientoivan 

tekstin pohjalta loin kysymyksiä, joiden tarkoitus oli saada lukija pohtimaan 

itse, mitä kehitettävää ja parannettavaa erilaisissa tilanteissa voisi olla.  

 

En lähtenyt tarjoamaan valmiita ratkaisuja tilanteisiin, vaan ajattelin tuotoksen 

olevan vaikuttavampi, jos lukija saa omien oivallusten kautta itsekin syventyä 



35 

pohtimaan tutkimuksen perusteella esiin nousseita kehittämisehdotuksia. Tuo-

tos oli tarkoitettu toimeksiantajalle juurikin jatkokehittämistyön tueksi. Tuotosta 

on tarkoitus käyttää tutkimuksen kohteena olevan palveluasumisyksikön kehit-

tämispäivässä siten, että henkilökunta voi syventyä kirjasessa oleviin kehittä-

misteemoihin ja kysymyksiin yhdessä. Kun on syvennytty asiakkaan silmin sii-

hen, miltä palvelu tuntuu, minkä myötä on voinut herätä ajatuksia siitä, mikä 

palvelussa on ehkä vialla, voidaan lähteä pohtimaan miten nämä kehittämis-

kohdat voisi huomioida konkreettisesti arjen työssä. Tuotoksen osuus kehittä-

mispäivässä on tuoda käyttäjälähtöistä tietoa eli asiakkaiden ääni mukaan ke-

hittämistyöhön. 

 

8 POHDINTA 

Opinnäytetyön idea oli kaikessa mielenkiintoisuudessaan jännittävä, sillä se 

poikkesi yleisimmistä tavoista toteuttaa opinnäytetyö. Ennen opinnäytetyötä 

en ollut kuullutkaan palvelusafarimenetelmästä enkä löytänyt vastaavalla ta-

valla toteutettuja ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä. En siis voinut 

edetä opinnäytetyöprosessin toteutusosassa ikään kuin valmiilla kaavalla, 

vaan minun tuli itse vahvasti teoriaan peilaten perustella kaikki tekemiseni ku-

ten tieteellisessä tutkimuksessa muutenkin kuuluu. Tämä kuitenkin yksin elä-

mäni ensimmäisen tutkimuksen parissa työskennellessä aiheutti välillä epä-

varmuutta omaa tekemistä kohtaan.  

 

Onnistuin kuitenkin toteuttamaan opinnäytetyöprosessin itsenäisesti hyödyn-

täen ohjausta tarvittaessa. Haasteeksi prosessissa muodostui kuitenkin edellä 

mainittu epävarmuus, joka aiheutti palvelusafarin jälkeen vaikeuksia pysyä it-

selleni asetetussa aikataulussa. Mielenkiintoinen aihe ja toimeksiantajan sekä 

ohjaavan opettajan kanssa käydyt keskustelut auttoivat kuitenkin pääsemään 

eteenpäin, kun epävarmuus alkoi rajoittaa prosessin etenemistä. Opinnäyte-

työprosessin aikana hyödynnettyjen ohjausten jälkeen palasinkin opinnäyte-

työn pariin aina inspiroituneena. Jälkeenpäin arvioituna olisinkin voinut hyö-

dyntää ohjausta matalammalla kynnyksellä jo ennen kuin epävarmuus ehti 

kasvaa niin suureksi, ettei työ edennyt suunnitelman mukaan. 

 

Pyrin tutkimuksessa ja kehittämisosiossa pääsemään ratkaisuihin aina palaa-

malla opinnäytetyön tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Menetelmien valinnan ja 
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suuren aineistomäärän kanssa sai olla tarkkana, että toimii koko ajan opinnäy-

tetyön tavoite ja tarkoitus keskiössä. Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus oli ra-

jattu selkeästi jo suunnitteluvaiheessa, minkä uskon helpottaneen toteutusvai-

hetta suuresti. Tuotoksen teko oli mielenkiintoinen prosessi, mutta oli haasta-

vaa tuottaa luovaa tekstiä tutkimuksen tulokset huomioiden. Laadullisen tutki-

muksen on sanottu olevan luotettava, mikäli tutkijan tekemät tulkinnat ovat yh-

täläisiä tutkittavan käsityksiin nähden (Vilkka 2005, 158). Tästä syystä oli tär-

keää, etten olettanut asioita, vaan hain varmistusta tulkinnoilleni asiakkailta.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa palvelusta. Opin-

näytetyöprosessin aikana pyrin arvioimaan aineiston perusteella tuottamaani 

tietoa varmistamalla tutkimuksen kohteena olevan palveluasumisyksikön 

asukkailta, olenko ymmärtänyt asiakasnäkökulmaa oikein. Varmistin tuotta-

mani tiedon paikkaansa pitävyyttä niin palvelusafarin, kuin tuotoksentekopro-

sessinkin aikana. Asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut muodostuivatkin 

opinnäytetyön kannalta tärkeimmäksi tietolähteeksi. Sain opinnäytetyöproses-

sin aikana tuotettua paljon tietoa palvelusta ja koska tuottamani tieto on tuo-

tettu asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta, voi tämän tiedon 

voidaan sanoa olevan käyttäjälähtöistä. Siispä opinnäytetyön tavoite on onnis-

tuttu saavuttamaan.  

 

Pyysin opinnäytetyön tuloksista ja tuotoksesta palautetta myös toimeksianta-

jalta. Toimeksiantajan mukaan opinnäytetyön tulokset ovat käyttökelpoisia ja 

toiminnan kehittämistä ohjaavia. Toimeksiantaja myös arvioi opinnäytetyön 

tuotoksen mahdollistavan asiakkaan asemaan eläytymisen kautta tapahtuvan 

ymmärryksen saavuttamisen. Opinnäytetyön tarkoituksen eli asiakasymmär-

ryksen syveneminen on siis toimeksiantajan mukaan mahdollista tuotoksen 

avulla, minkä perusteella voidaan sanoa, että opinnäytetyö täytti tarkoituk-

sensa. Toimeksiantaja kertoi myös, että opinnäytetyön tuotosta aiotaan hyö-

dyntää myös muissa yksiköissä. 

 

Etnografisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa monet tekijät. Havainnointi 

on etnografisessa tutkimuksessa keskeisin menetelmä, mutta havaintojen 

vahvistettavuus toisella menetelmällä lisää luotettavuutta (Kananen 2014, 82). 

Opinnäytetyön rajauksen vuoksi päädyin pysyttelemään pelkästään havain-
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noinnissa menetelmänä. Luotettavuuden lisäämiseksi hakeuduin palvelusafa-

rin aikana aktiivisesti vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja luoden avointa 

keskustelua palveluun liittyen.  

 

Opinnäytetyön tutkimusosuuden luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että vaikka 

lähes kaikki yksikön asukkaat ja työntekijät olivat mukana tutkimuksessa, osa 

asiakkaista toi vahvemmin esiin omia näkemyksiään. Olisin voinut hakeutua 

tutkimuksen aikana aktiivisemmin keskusteluun myös niiden asiakkaiden 

kanssa, jotka eivät niin näkyvästi olleet yksikön yhteisissä tiloissa. Lisäksi tut-

kimuksen aikana vallinneet olosuhteet saattoivat vaikuttaa jonkin verran tulok-

siin, sillä tutkimus toteutettiin tammikuussa kovien pakkasten aikaan. Palve-

lusafarilla käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että asiakkaat liikkuvat kotiensa 

ulkopuolella aktiivisemmin kesällä ja kesällä toteutettuna tutkimuksen tulokset 

olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia.  

 

Ulkopuolisen havainnoijan osallistuessa tutkittavan yhteisön arkeen oli huomi-

oitava se tosiasia, että havainnoijan läsnäolo saattaa vaikuttaa tutkimustilan-

teeseen. Riittävän pitkä havainnointijakso yleensä lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta, mutta vain jos havainnointi on keskitetty oikeisiin asioihin ja havain-

noija on onnistunut saavuttamaan tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden 

luottamuksen. (Kananen 2014, 83, 141-142.) Pyrin huomioimaan tämän pohti-

malla omaa asemaani yhteisössä. Tiedostin sen tosiasian, etten tule opinnäy-

tetyöhön varatun havainnointiajan rajoissa saavuttamaan sellaista asemaa, 

että olisin aidosti ”yksi asiakkaista”. Siispä pyrin luomaan luottamuksellista 

suhdetta avoimuudella sekä oman persoonani tuomisella mukaan asiakkaiden 

kanssa käytyyn keskusteluun.   

 

Luottamuksellinen ja avoin keskusteluilmapiiri syntyikin melko pienellä vai-

valla, mutta uskon tähän vaikuttaneen myös sen, että olin asiakkaille tuttu en-

tuudestaan opintojeni aikana yksikössä suoritetun harjoittelun vuoksi. Myös-

kään tutkimuksen aihe ei ollut eettisesti tarkasteltuna kovinkaan arkaluontoi-

nen. Positiiviseen suhtautumiseen tutkimusta kohtaan vaikutti mahdollisesti 

myös se, että kertoessani tutkimuksesta korostin sitä, että tutkimuksella on 

tarkoitus kehittää palvelua asiakkaille paremmaksi ja asiakkaiden näkemyksen 

ovat tärkeitä ja niillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan. 
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Hyvä tieteellinen tapa edellyttää, että tutkimuksen kohteena olevilta henkilöiltä 

pyydetään lupa tutkimukseen ja tietoa tulee kerätä vain siihen tarkoitukseen, 

johon lupa on pyydetty. Myös avoimuus tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoit-

teista on tärkeää. (Vilkka 2006, 58.) Kuten aiemmin raportissa jo mainittiin, 

huomioin tutkimusetiikan huolehtimalla lupa-asioista ja tiedotuksesta tutkimuk-

seen liittyvien henkilöiden kanssa. Myös tietosuoja on tärkeä asia, joka tulee 

tutkijana huomioida (Vilkka 2006, 61). En kirjannut kenttäpäiväkirjaani havain-

toja asiakkaiden nimillä, sillä en kokenut sen olevan tutkimuksen tavoitteen 

kannalta oleellista. Pyrin muutenkin säilyttämään ja käsittelemään tietoja huo-

lellisesti enkä tunnistettavuuden minimoimiseksi mainitse tässä raportissa, 

missä yksikössä tutkimus suoritettiin. Tutkimuksen päässeeksi tuhosin aineis-

ton.  

 

Oman ammatillisen kasvuni kannalta opinnäytetyöprosessi oli antoisa ja opet-

tavainen. Jo mainitsemani epävarmuus väheni prosessin saavuttaessa loppu-

aan ja uskoni omaa asiantuntijuuttani kohtaan vahvistui prosessin aikana pal-

jon. Epävarmuus aiheutti prosessin aikana toisinaan toimintakykyä lamautta-

vaa stressiä, jonka iskiessä harjoittelin tietoisesti erilaisia stressinhallintame-

netelmiä. Näiden menetelmien käytöstä on minulle tulevaisuudessa hyötyä 

varmasti ammatissa oman jaksamisen, asiakkaiden tukemisen ja siviilielä-

mänikin kannalta. Prosessi sisälsi myös paljon uusia ja jännittäviäkin asioita ja 

epämukavuusaluelle menemisen seurauksena tapahtunut ammatillinen kasvu 

oli palkitsevaa huomata. Tämä muistutti siitä, että haluan tulevaisuudessakin 

ammattilaisena kehittää jatkuvasti itseäni. 

 

Opinnäytetyön menetelmä palvelusafari oli todella mielenkiintoinen toteuttaa. 

Oli yllättävää huomata, kuinka eri tavalla tilanteet näyttäytyvät näkökulmaa 

vaihtamalla opiskelijasta asiakkaan asemaan. Tulevaisuudessa haluankin 

työssä muistaa hyödyntää toisen ihmisen asemaan eläytymistä aktiivisesti 

osana työotettani. Kuten opinnäytetyön tuotoksessa kirjoitin ”välillä on hyvä 

pysähtyä ja asiakkaaseen päin katsomisen sijaan, istuisikin tämän viereen ja 

katsoisi hänen kanssaan samaan suuntaan. Perspektiiviä vaihtamalla voi 

nähdä asioita, joihin ei totutusta näkökulmasta katsomalla tule kiinnittäneeksi 

edes huomiota ja tämän myötä voi syntyä uudenlaista ymmärrystä yhteistyö-

hön” (Liite 4).  
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Asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen vaatii ammattilai-

selta jatkuvaa väärässä olemisen ja omien ajatuksien kyseenalaistamisen tai-

toa (Parkkinen 2017). Opinnäytetyö oli opettavainen prosessi siinäkin mie-

lessä, että se syvensi ajatustani siitä, että ammattilaisena minun ei tarvitse 

eikä pidä pyrkiä kaikkitietävään asemaan. Opinnäytetyö vahvisti sitä, että mi-

nulle on tärkeä arvo työssä olla asiakkaan yhteistyökumppani, joka aidosti pyr-

kii tasavertaisena ihmisenä ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja arvosta-

maan tämän kokemustietoa. Opinnäytetyöprosessin aikana oma kiinnostuk-

seni voimavaralähtöistä työskentelyä kohtaan kasvoi entisestään ja haluankin 

tulevaisuuden sosionomina tehdä töitä sen eteen, että jokainen ihminen löy-

täisi elämäänsä merkityksellisiä asioita ja tämän myötä kokisi olevansa tärkeä 

osa kokonaisuutta.  

 

Opinnäytetyössä tehtiin kehittämisideoita, joiden pohjalta palvelua lähdetään 

kehittämään. Näiden kehittämisideoiden lisäksi yksi jatkotutkimusaihe opin-

näytetyön aineiston perusteella voisi olla sen selvittäminen, mistä ohjaajien 

kiire johtuu ja mitä sille voitaisiin tehdä. Asiakkaan asemaan eläytymistä voi li-

säksi hyödyntää myös muiden asioiden tutkimisessa ja menetelmänä palve-

lusafari olikin sen verran antoisa, että lämpimästi suosittelen muitakin käyttä-

mään sen tyyppisiä menetelmiä opinnäytetöissään. 
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Johdanto 

 

  
Tämä kirjanen on tehty osana opinnäytetyötä, jossa  

tutkittiin palveluasumista asiakkaan näkökulmasta. Opin-

näytetyössä tutkittiin sitä, perustuvatko palvelun toiminnot 

asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja voimavaroihin sekä mi-

ten palvelulla tuetaan sairaudesta riippumatonta osalli-

suutta. Tässä kirjasessa keskitytään tutkimuksen perus-

teella esiin nousseiden kehittämisehdotusten teemoihin pyr-

kimyksenä saada lukija eläytymään  

asiakkaan asemaan erilaisissa tilanteissa. 

 

Opinnäytetyötä ohjasi toipumisorientaatioajattelu, jonka mu-

kaan lähtökohta toipumiselle on kuntoutujan yhteys omiin 

hänen voimavaroihinsa. Tämän myötä voimavaroja voidaan 

käyttää toimintojen lähtökohtana, mikä tekee toiminnoista 

merkityksellisiä. Merkityksellinen toiminta puolestaan edis-

tää uusien sairaudesta riippumattomien roolien omaksu-

mista, minkä myötä elämä saa uutta merkitystä eikä sairaus 

enää määritä koko elämää ja identiteettiä. 
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Palveluasumiseen liittyy paljon eri toimijoita, joista  

jokainen katsoo palvelua omasta näkökulmastaan. Palvelun-

tuottaja, palvelua ostava kunta tai muu taho,  

palvelussa työskentelevät ohjaajat, asiakkaiden läheiset 

 ja asiakkaat itse näkevät kaikki palvelun omalla tavallaan. 

Asiakkaan näkökulman ja kokemuksen huomioiminen  

entistä aktiivisemmin kaikissa palvelun suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin liittyvissä vaiheissa on tärkeää,  

sillä syy palvelun olemassaololle on kuitenkin ennen  

kaikkea asiakkaan tarpeissa.  

 

Siispä sen sijaan, että kaikki eri toimijat katsovat  

palvelua vain omista näkökulmistaan, välillä on hyvä pysäh-

tyä ja asiakkaaseen päin katsomisen sijaan,  

istuisikin tämän viereen ja katsoisi hänen kanssaan  

samaan suuntaan. Perspektiiviä vaihtamalla voi nähdä asi-

oita, joihin ei totutusta näkökulmasta katsomalla tule kiinnittä-

neeksi edes huomiota ja tämän myötä voi syntyä uudenlaista 

ymmärrystä yhteistyöhön. 
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Voimavarojen tunnistaminen 

 

 

Kuvittele, jos olisit sairastunut ja siitä johtuvan toimintaky-

vyn alenemisen vuoksi olisit ollut riippuvainen toisten ih-

misten avusta ehkä jo pitkään. Tämän myötä usko itsenäi-

seen selviytymiseen olisi heikentynyt.  

Arkesi sisältäisi toimintoja, joissa vahvuutesi eivät tulisi it-

sellesi näkyvällä tavalla esiin etkä pääsisi hyödyntämään 

positiivisia ominaisuuksiasi tai taitojasi, minkä myötä myös 

usko omiin kykyihin olisi heikentynyt.  

Alentuneen toimintakyvyn vuoksi olisit myös alkanut usko-

maan, ettet voi tehdä samoja asioita kuin muut. Tämän 

myötä osallisuus ympäröivään yhteiskuntaan ja erilaisiin 

mielekkäisiin toimintoihin olisi heikentynyt. 
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Voimavarat 

• taidot  

• vahvuudet  

• elämässä pärjäämistä edistävät ominaisuudet 

• elämässä pärjäämistä edistävät tiedot 

• osallisuus merkityksellisiin ihmissuhteisiin ja yhteisöihin 

• itselleen merkitykselliset roolit 

• omia mielenkiinnonkohteita vastaava toiminta  

Pohdittavaa 

 

• Miten tällaisessa tilanteessa joku voisi tukea sinua 

tunnistamaan voimavarojasi? 

 

 

• Kuinka hyvin tunnistat ammattilaisena asiakkaiden 

potentiaalisia voimavaroja? 

 

• Miten ammattilainen voi tehdä näkyväksi asiak-

kaassa havaitsemiaan potentiaalisia voimavaroja? 
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Voimavarojen aktivoitumista tukevan 

toiminnan mahdollistaminen 

 

Kuvittele, että sairastumisen aiheuttama toimintakyvyn ale-

neminen ja siitä johtuva osallisuuden heikkeneminen on 

johtanut vuosien varrella siihen, että et ehkä ole ollut aina 

oman elämäsi aktiivisin toimija, vaan muut ihmiset ovat ol-

leet isossa roolissa elämäsi toimintojen järjestämisessä. 

Osa näistä toiminnoista on ehkä tuntunut mielestäsi epä-

mielekkäältä ja raskaalta, minkä myötä olet ehkä alkanut 

suhtautua kaikkeen ammattilaisten järjestämään toimin-

taan epäilyksellä. 

Saatat kokea, että ylimääräiset toiminnot arjessa ovat 

kuormittavia kaiken muun raskaan toiminnan lisäksi. Jos 

lähtökohtaisesti tuntuu, että uusi toiminta vie enemmän 

voimia kuin antaa, on varmasti monen mielestä ymmärret-

tävää, että toiminnalle välttämättä tee mieli  

antaa mahdollisuutta. 
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Pohdittavaa 

 

• Miten kokemus siitä, että et pysty johonkin vaikuttaa 

toimintakykyyn? 

 

• Miten uudesta toiminnasta saa houkuttelevampaa? 

 

• Miten jo olemassa olevissa toiminnoista saisi enem-

män voimavaroja aktivoivaa? 

 

• Miten kannustat ammattilaisena asiakasta osallistu-

maan? 
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Kuntouttavan toiminnan suunnittelu 

yksilöllisemmin ja selkeämmin voima-

varojen pohjalta 

 

 

Kuvittele tilanne, että olen kuntoutuja ja arkeesi  

sisältyisi tämän myötä kuntouttavaksi tarkoitettua toimin-

taa. Olisit kuntoutuksesi polulla tottunut siihen,  

että ammattilaiset sanelevat, mitä pitää tehdä ja oma  

roolisi kuntoutuksesi suunnittelussa olisi ehkä vain hyväk-

syä ammattilaisten tekemät päätökset.  

Tämä johtuisi osittain ehkä siitä syystä, että tiedolliset re-

surssisi eivät riittäisi itsellesi mielekkäiden motivoivien kun-

toutustoimintojen ehdottamiseen tai ehkä et usko voivasi 

edes vaikuttaa. Kuvittele jos kuntoutuksesi tämän myötä 

sisältäisi toimintoja, jotka koet epämielekkäiksi epämotivoi-

vaksi. 
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Pohdittavaa 

• Millaisia tunteita epämielekkäät ja epämotivoivat toi-

minnot voivat aiheuttaa? 

 

• Miten arjen kuntouttavat toiminnot voisivat tukea uu-

sien sairaudesta riippumattomien asiakkaalle merki-

tyksellisten roolien muodostumista? 

 

• Miten vahvempi yksilöllisyys voisi toimia yhteisölli-

syyden vahvistajana? 

 

• Miten kuntouttavaa toimintaa voisi suunnitella yksi-

löllisemmin voimavarojen pohjalta? 
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Toiminnan selkeämpi tavoitteellisuus 

 

 

 

 

Kuvittele, että olisit kuntoutuja ja arkeesi kuuluisi  

tämän myötä kuntouttaviksi tarkoitettuja toimintoja.  

Näiden toimintojen tavoitteet eivät kuitenkaan olisi  

sinulle täysin selkeitä. Joidenkin toimintojen et ehkä  

koe edes edistävän kuntoutumistasi ja joihinkin  

toimintoihin osallistut siitä syystä, että pelkäät  

joutuvasi muuttamaan muualle nykyisestä kodistasi, 

 jos et osallistu. 
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Pohdittavaa 

 

• Onko koko henkilökunnalla selkeä ja yhtenäinen 

kuva kaikkien toimintojen tavoitteista? 

 

• Onko ymmärrys tavoitteista yhteinen asiakkaiden 

kanssa? 

 

• Miten tavoitteita voisi selkeyttää ja yhteistä ym-

märrystä edistää? 
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Vahvempi osallisuus tietoon ja yhtei-

nen ymmärrys 

 

 

 

 

Kuvittele, että olisit kuntoutuja ja tämän myötä tärkeim-

mässä roolissa kuntoutusprosessissa.  

Prosessissa mukanaolevat yhteistyökumppanisi eli erilai-

set kuntoutusalan ammattilaiset puhuisivat  

kuitenkin prosessistasi keskenään ja kielellä mitä,  

et täysin ymmärtäisi.  

Yhteistyökumppanisi hankkisivat koulutuksilla tietoa 

 ja jakaisivat keskenään näkemyksiään kuntoutumiseesi 

vaikuttavista asioista, mutta eivät ehkä jakaisi tätä tietoa  

ymmärrettävällä tavalla kanssasi. 
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Pohdittavaa 

• Tuntuisiko kuntoutuminen tällöin täysin omalta pro-

jektiltasi? 

 

• Mikä edesauttaisi sitä, että kuntoutuja pääsee vah-

vemmin ”projektipäälliköksi” omaan kuntoutumispro-

sessiinsa? 

 

• Mikä ammattilaisen rooli tässä prosessissa tulisi 

olla? 

 
 

 

 Kuntoutuspalveluita käyttävän asiakkaan näkökulmasta kun-

toutus voidaan nähdä oppimisprosessina, jonka tavoitteena on, 

että kuntoutuja oppii esimerkiksi luottamaan omiin mahdolli-

suuksiinsa, hallitsemaan sairautensa aiheuttamia haittoja elä-

mässään ja rakentamaan tulevaisuutta uudenlaiselle pohjalle. 

Kuntoutuminen on siis yksilön henkilökohtainen matka, jossa 

hän orientoituu uudelleen elämäntilanteeseensa löytäen uusia 

voimavaroja ja oppii näiden avulla hallitsemaan arkeaan mah-

dollisimman itsenäisesti.                     

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 14-16.) 
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Ohjaajat palvelun voimavarana 

 

 

Palveluasumisen asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelui-

den perusteella palvelun tarvetta  

asiakkaan näkökulmasta aiheuttaa haasteet  

selviytyä itsenäisesti arjesta.  

Tällöin asiakas toivoo palvelulta erityisesti apua ja  

tukea juurikin niihin asioihin, jotka asiakas kokee  

arjessaan haastaviksi.  

Konkreettisesti tämä apu ja tuki tarkoittaa  

palvelussa työskentelevää henkilökuntaa, jotka tätä  

apua ja tukea tarjoavat. Moni asiakas kokeekin  

ohjaajien olevan yksi suurimmista palvelun laatuun vaikut-

tavista tekijöistä.  



60 
Liite 15/4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta 

esiin nousseita hyvän ohjaajan ominaisuuksia: 

 

- pitää lupaukset   -    mukava 

- malttaa kuunnella -    pätevä 

- ei ole liian kiireinen  

- empaattinen 

- oikeudenmukainen 

- ottaa tosissaan asiakkaan asiat   

- auttaa tarvittaessa, mutta ei kuitenkaan  

”hössötä” liikaa 

 

Pohdittavaa 

• Miltä tuntuisi, jos ohjaajat palvelussa olisivat usein 

niin kiireisiä, että  

o kokisit vaikeaksi saada tarvitsemaasi aikaa? 

o ei niin kiireelliset, mutta itsellesi tärkeät asiat 

unohtuisivat tai jäisivät arjen kiireen vuoksi hoi-

tamatta? 

 

 


