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1  JOHDANTO 

Aiheemme opinnäytetyöhön tarjosi puolustusvoimien, Työministeriön ja Stakesin yhteinen 

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - hanke. Sen tavoitteena on ehkäistä varusmies- tai sivii-

lipalveluksen ulkopuolelle jäävien sekä kutsunnoissa vapautuksen saaneiden nuorten miesten 

syrjäytymistä. (Stakes 2006 a.) Käytämme hankkeesta opinnäytetyössämme nimeä Aikalisä-

hanke tekstin luettavuuden ja selkeyden vuoksi. 

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten miesten tuen tarve havaittiin 

Itsemurhien ehkäisyprojektissa 1986–1996, jolloin riskiryhmään kuuluvien miesten ongelmi-

en kehityskulun ehkäisemiseksi ryhdyttiin miettimään ratkaisuja. Ehkäisyprojektin yhteydessä 

tehdyn itsemurhatutkimuksen tulokset kertoivat, että joka neljäs itsemurha maassamme on 

alle 35-vuotiaan miehen tekemä. (Lönnqvist 1999.) Itsemurhatutkimuksen tuloksista päätel-

tiin tukitoiminen olevan tarpeellisia, jotta vakavien ongelmien muodostumiseen voitaisiin 

puuttua mahdollisimman varhain. Tämä antoi edellytykset Aikalisä-hankkeen kehittämiselle. 

(Tiedosta hyvinvointia - Aikalisä-ohjaajien koulutusopas 2006.)  

Aikalisä-hankkeen tarkoituksena on aktiivinen tarttuminen tukea tarvitseviin asevelvollisuus-

ikäisiin miehiin ja heidän ohjaamisensa oikean tuen piiriin. Palvelu tarjoaa kutsuntatarkastuk-

sessa palveluksen ulkopuolelle jääville ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttäville mie-

hille ja naisille tukea heidän elämänsä järjestämisessä. Aikalisä-tukipalvelu auttaa löytämään 

ennaltaehkäiseviä keinoja syrjäytymisen vähentämiseksi. Tätä tukea antavat Aikalisä- tukipal-

velun koulutetut ohjaajat. (Time Out! Aikalisä! Elämäraiteilleen. Kainuun Aikalisä ohjaajien 

koulutusesite 2006.) Asiakas voi siellä käydä läpi hänelle ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät 

esimerkiksi opiskeluun, asumiseen, ihmissuhteisiin ja terveyteen. Tukipalveluun osallistumi-

nen on maksutonta, vapaaehtoista sekä ehdottoman luottamuksellista. (Tiedosta hyvinvointia 

2006.)  

Opinnäytetyömme toimeksiantajana on Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja Aikalisä- hanke. 

Tarkoituksena on selvittää Aikalisä-tukipalvelun toimivuutta asiakkaiden kokemana Kainuus-

sa sekä millaista tukea he kokevat tarvitsevansa selviytyäkseen. Selvitimme myös millaisia 

konkreettisia tukitoimenpiteitä asiakkaat ovat saaneet. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa 

Aikalisä-ohjaajille tietoa heidän työnsä tuloksista ja tukipalvelu-toiminnan tuomasta avusta 

asiakkaille. Tuloksista on hyötyä Aikalisä- tukipalvelun tarjoaman ohjauksen kehittämisessä, 
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sekä ennaltaehkäisevien tukitoimien suunnittelussa miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Oma tavoitteemme on hallita opinnäytetyöprosessi. 

Tutkimuskysymyksiä muodostimme kolme. Ne ovat: millaisten asioiden selvittämiseksi Aika-

lisä-tukipalvelun asiakas kokee tarvitsevansa tukea tämän hetkisessä elämäntilanteessaan?  

Mitä tukitoimenpiteitä Aikalisä-tukipalvelu on tarjonnut asiakkaille, sekä millainen mielipide 

asiakkailla on Aikalisä-tukipalvelun toimivuudesta? 

Käytämme opinnäytetyössämme tukipalvelun käyttäjästä nimitystä asiakas ja kutsuntojen yh-

teydessä mies. Opinnäytetyössämme ei ole mukana naisia, koska naiset hakevat varusmies-

palvelukseen vapaaehtoisesti. Heille myös järjestetään oma valintatilaisuutensa eri aikaan 

kuin miehille 
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2  ASEVELVOLLISUUS JA KUTSUNNAT 

Suomen puolustusjärjestelmä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, joka sisältää varusmies-

palveluksen. Varusmiespalvelus suoritetaan yleensä 19–20-vuotiaana. Lisäksi suomalaista 

miestä koskee asevelvollisuusaika, joka alkaa sen vuoden alusta jolloin mies täyttää 18 vuotta 

ja päättyy, kun hän on 60 vuoden ikäinen. Varusmieskoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa 

puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin suorituskykyistä henkilöstöä. (Puolustusvoimat 

2005, 10.) 

Kutsunnat järjestetään kaikissa sotilaslääneissä vuosittain syys-lokakuussa. Kutsunnat koske-

vat kaikkia suomalaisia miehiä, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta, sekä niitä mies-

puolisia henkilöitä, jotka on määrätty sen vuoden kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi. 

Lisäksi mukana ovat ne alle 30-vuotiaat miehet, jotka ovat jättäneet saapumatta edellisiin 

kutsuntoihin. Kutsunnoista poisjääminen on rangaistava teko. Vapaaehtoisena palvelukseen 

hakeneet ja hyväksytyt eivät osallistu kutsuntoihin. (Puolustusvoimat 2005, 15.)  

Kutsuntapäivän ohjelma noudattaa kaavaa, joka alkaa erilaisilla tervehdyspuheilla ja musiikki-

esityksillä. Niitä seuraa oppitunti, jossa osallistujat saavat ohjeita toimituksesta. Kutsuntasih-

teeri tarkastaa henkilötiedot, lääkäri tekee palvelukelpoisuustarkastuksen ja palveluskelpoi-

suusluokituksen. Kutsuntalautakunta vahvistaa luokituksen, tekee päätöksen sekä luovuttaa 

kutsuntatodistuksen. Tämän jälkeen tilaisuus on osallistujan kohdalta ohi. (Koljonen 2006.) 

2.1  Palvelukelpoisuustarkastukset ennen palvelukseen astumista 

Palveluskelpoisuustarkastuksen tarkoituksena on varmistaa terveydenhuollon asiantuntijoi-

den, että asepalvelukseen saapuva on kenttäkelpoinen (Sotilaslääketieteen keskus & Pää-

esikunta 2006, 7). Tämä tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa, sekä taitoa liikkua kaikissa olosuh-

teissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Henkinen kunto 

on tärkeä sotilaan kenttäkelpoisuuden ominaisuus, se ilmenee sitkeytenä, peräänantamatto-

muutena, rohkeutena ja voitontahtona. (Puolustusvoimat 2007 a.) Palvelukelpoisuuden mää-

rittelyn tarkoituksena on myös huomata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmat, 

joiden vuoksi mies ei pääse asepalvelukseen.  
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Palvelukelpoisuustarkastuksen tekee lääkäri. Sen pohjana käytetään sitä varten laadittua ter-

veystarkastusohjetta. Ohjeen tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa asevelvollisten 

palveluskelpoisuuden arviointiperusteita. Aiemmin palveluskelpoisuusluokitus on tehty lää-

kärien tekemiin diagnooseihin perustuen. Nykyisessä terveystarkastusohjeessa korostetaan 

arvioimaan palvelukseen astuvan terveyttä kokonaisuutena sekä hänen terveydentilansa mer-

kitystä järjestelmän turvallisuudelle. Puolustusvoimissa on otettava huomioon esimerkiksi 

yksintyöskentely, vaativat maasto-olosuhteet ja ampumavalmiiden aseiden käsittely. Sen 

vuoksi olisi erityisen tärkeää viimeistään kutsuntavaiheessa huomioida, vastaako asevelvolli-

sen fyysinen ja psyykkinen kehitys palvelukseen hyväksymisen ehdoksi asetettuja vaatimuk-

sia.(Sotilaslääketieteen keskus ym. 2006, 8-10. ) Tämä lisää Aikalisä-tukipalvelun tarvetta jat-

kossa, jotta syrjäytymisvaarassa olevien riskiryhmä saisi tarvitsemaansa tukea ja heidät saatai-

siin avun piiriin, ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa liian suuriksi.   

2.2  Palveluskelpoisuuden määrittely kutsuntatilaisuudessa 

”Asevelvollinen kykenee terveydellisten ominaisuuksiensa perusteella suoriutumaan palveluksesta omaansa 

ja muiden palvelusturvallisuutta sekä järjestelmän turvallisuutta vaarantamatta. Hänen on lisäksi oltava 

sijoituskelpoinen sodan ajan joukkoihin.”. (Koljonen 2006.) Kutsunnat järjestetään vuosittain si-

ten, että ne aloitetaan aikaisintaan syyskuun 1. päivänä ja päätetään viimeistään marraskuun 

30. päivänä. Kutsunnat järjestetään asevelvollisten palveluskelpoisuuden toteamiseksi ja pal-

velukseen määräämiseksi sotilaslääneittäin. (Asevelvollisuuslaki 1438/2007, 21§ ja 23§.) 

Suomessa maanpuolustusalueiden alaisuuteen kuuluu 12 sotilaslääniä. Kajaani kuuluu Oulun 

Sotilaslääniin. (Puolustusvoimat 2007 b.) 

 Palveluskelpoisuusluokitus määritellään viiteen eri luokkaan Puolustusvoimien terveystar-

kastusohjeen mukaan, luokat ovat A, B, C, D ja E.  

1) Palvelukseen kelpaavat asevelvolliset 

A- luokka: terveydellisiltä edellytyksiltään sopiva taistelijan tehtäviin kaikissa puolustushaa-

roissa ja aselajeissa. Henkinen tasapaino on hyvä. 
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 B- luokka: terveydellisiltä edellytyksiltään määrätyin rajoituksin palvelukseen sopiva. Rajoi-

tuksena voi olla esimerkiksi ylipaino, jonka vuoksi asevelvollinen voi vain rajoitetusti osallis-

tua palvelukseen. 

2) Palvelukseen kelpaamattomat asevelvolliset 

C- luokka: asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisin syin vapautettu. 

D-luokka: asevelvollisuuden suorittamisesta terveydellisin syin kokonaan vapautettu. 

E-luokka: tarkastustilaisuudessa terveydellisen syyn vuoksi toistaiseksi palvelukseen kelpaa-

mattomaksi todettu ja määräajan kuluttua uudelleen tarkastettavaksi määrätty. (Puolustus-

voimat 2007 c.) 

Kutsunnoissa C-, D- ja E- luokituksen saaneet ohjataan suoraan Aikalisä-infopisteeseen. On 

muistettava, että se on kuitenkin avoin kaikille, riippumatta palveluskelpoisuusluokasta.  Siel-

lä mies täyttää lähetteen, joka toimitetaan Aikalisä- ohjaajalle. Ohjaaja ottaa lähetteen saatu-

aan asiakkaaseen yhteyttä muutaman päivän kuluessa kutsunnoista ja sopii ajan ensimmäistä 

tapaamista varten. On tärkeää, että yhteydenotto tapahtuu pian, koska silloin asiakkaan mo-

tivaatio tukipalvelun toimintaa kohtaan on vielä hyvä ja tieto Aikalisä-palvelun toiminnasta 

on tuoreessa muistissa. On myös tärkeää, että asiakkaalle ryhdytään mahdollisimman pian 

antamaan tukea ja apua vapautuksen syistä riippumatta, ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa. 

Tällöin palvelun toiminta vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toiminnan tärkeys on perus-

teltua. (Tiedosta hyvinvointia 2006.) 
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3  AIKALISÄ-HANKKEEN TAUSTA 

Opinnäytetyöllemme aiheen antaneen Aikalisä-hankkeen taustalla on Itsemurhien ehkäisy-

projekti 1986–1996. Projektin yhteydessä tehdyn itsemurhatutkimuksen tuloksista selvisi, 

että alle 35-vuotiaat miehet kuuluvat itsemurhien riskiryhmään.  Tutkimuksen tulokset osoit-

tivat myös, että asepalveluksen ulkopuolelle jääneet miehet kuuluivat tähän riskiryhmään. 

Heillä oli todettu olevan ongelmia useammin kuin niillä, jotka suorittavat asepalveluksen. 

Ongelmia olivat muun muassa lapsuudenajan- ja mielenterveysongelmat sekä runsas alkoho-

lin käyttö. (Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen 2006.) Edellä mainitut ongelmat vaikuttavat 

ihmisen kokonaisterveyteen ja voivat heikentää selviytymistä, vuorovaikutustaitoja sekä elä-

mäntapojen ja elämässä tehtyjen valintojen tuloksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Ai-

kalisä-hanketta on edeltänyt myös vuonna 1997-2001 toteutettu Nuori mies - tartu elämääsi 

–projekti. Tämän hankkeen taustalla oli puolustusvoimissa työskentelevien huoli siitä, mitä 

kutsunnoissa vapautuneille ja palveluksensa keskeyttäneille miehille tapahtuu. (Sarkola 2002, 

3.) 

3.1  Itsemurhien ehkäisyprojekti 

Joka neljäs maassamme tehty itsemurha on alle 35-vuotiaan miehen tekemä (Lönnqvist 

1999). Valtakunnallinen itsemurhatilanne heijastaa väestön psyykkisiä, sosiaalisia, sekä fyysi-

seen terveyteen ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Edellä mainittujen asioiden yhteisvaikutukses-

ta itsemurhariski muuttuu kaiken aikaa väestöryhmästä ja alueesta toiseen.  Tutkimusta tarvi-

taan jatkuvasti itsemurhatilanteen muutosten seuraamiseksi, riskiryhmien tunnistamiseksi ja 

uusien itsemurhien ehkäisymenetelmien käyttöön ottamiseksi. (Lönnqvist 1993, 9.) Itsemur-

hatutkimuksen ansiosta saatiin tietoa siitä, minkälaisista erityisryhmistä itsemurhan tehneet 

tulevat ja mitä samankaltaisten itsemurhien ehkäisemiseksi voi tehdä. Yhtenä riskiryhmänä 

todettiin olevan 18–35-vuotiaat nuoret miehet, joilla erityisesti tapaturmaiset ja väkivaltaiset 

kuolemat, itsemurhat, sekä alkoholiin ja mielenterveyteen liittyvät kuolemat olivat yleisempiä 

kuin muualla Länsi- Euroopassa. (Tiedosta hyvinvointia 2006.)  
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3.2  Nuori mies, tartu elämääsi – projekti 

Nuori mies, tartu elämääsi - projekti sai alkunsa Puolustusvoimissa työskennelleiden ihmis-

ten kokemasta huolesta. Huoli koski niitä miehiä, jotka saivat vapautuksen kutsunnoissa tai 

keskeyttivät varusmiespalveluksen. Työntekijät näkivät miesten ongelmat työssään, mutta 

eivät koskaan saaneet tietää, miten heidän elämänsä järjestyi. Huolen kohteena olleet miehet 

eivät tunteneet kuuluvansa niin sanottujen onnistuneiden ja menestyneiden joukkoon ja jou-

tuivat sen vuoksi esimerkiksi viranomaisten huomion keskipisteeksi taloudellisilla avuntar-

peellaan tai epäsosiaalisella elämäntavallaan. Tämä projekti antoi miehille mahdollisuuden 

tulla kuulluiksi ja sen avulla luotiin toimintamalleja heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseksi. 

(Sarkola 2002, 3.)  

3.3  Varusmiespalveluksen keskeyttämisen syitä 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa vuonna 2001 tehdyn opinnäytetyön "Syitä varus-

miespalveluksen keskeyttämiseen ja keskeyttämisen jälkeinen avuntarve" tuloksista selviää 

55 suomalaisen varusmiehen palveluksen keskeyttämiseen johtaneita syitä. (Karttunen, Pu-

ruskainen, Rinne, & Tahvanainen, 2001, 23, 24.) Tähän kyseiseen opinnäytetyöhön liittynee-

seen kyselyyn osallistuneiden taustatiedoista ilmeni, että varusmiespalveluksen keskeyttäneis-

tä puolella oli ollut ongelmia yksityiselämässään viimeisen viiden vuoden aikana. Suurimpana 

olivat olleet sosiaaliset ongelmat, kuten vaikeudet seurustelusuhteessa. Myös omaisen kuole-

ma, päihde- ja taloudelliset- ja työelämän ongelmat sekä väkivaltaisuus johtivat varusmiespal-

veluksen keskeytymiseen. Vastaajilla oli myös oikeudessa saatuja tuomioita ja velkaantumista. 

(Karttunen ym. 2001, 23, 24.) 

 

Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden oma näkemys palveluksen keskeyttämiseen oli ylei-

simmin fyysiset syyt. Ensimmäisenä oli fyysisen terveydentilan muuttuminen varusmiespal-

veluksen aikana, toisena lääkärin antama lausunto terveydentilasta ja kolmantena varusmie-

hen henkilökohtaiset fyysiset syyt. Psyykkinen syy, kuten ahdistuneisuus, lyhytjänteisyys ja 

hermojen pettäminen olivat usein fyysisten syiden taustalla. Armeijan vaatimukset, kurinalai-

suus ja ryhmään sopeutumattomuus olivat syinä, kun varusmies ilmoitti keskeytymisensä 

johtuneen sopeutumattomuudesta. Muita syitä keskeyttämiseen olivat motivaation puute, 

yksityiselämän ongelmat, vakaumuksen muuttuminen ja päihdeongelmat. (Karttunen ym. 



8 

 

2001, 25-28.)  

 

Asiantuntijoiden mukaan keskeyttämisen syinä olivat yhdellä kolmasosalla fyysiset syyt, kuten 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, astma ja allergiat. Kahdella kolmasosalla psyykkiset syyt olivat 

johtaneet palveluksen keskeyttämisen. Näitä olivat esimerkiksi ahdistuneisuus, masentunei-

suus, persoonallisuushäiriöt, ryhmään sopeutumattomuus, nukkuminen samassa tilassa tois-

ten kanssa ja yhteistyön onnistumattomuus. Merkittävimpiä syitä keskeyttämiseen olivat piit-

taamattomuus ja yleinen välinpitämättömyys, ongelmat ihmissuhteissa sekä taloudelliset – ja 

päihdeongelmat. (Karttunen ym. 2001, 28–29.)  

 

Näiden tietojen pohjalta huomasimme, kuinka tärkeää on puuttua varusmiesten ongelmiin 

niiden laadusta riippumatta. Varusmiehet ovat aikaisempien tutkimusten valossa suuressa 

riskiryhmässä joutua syrjäytyneiksi yhteiskunnassa. Heidän ongelmiensa vakavuus ja laatu 

olivat tiedossa, mutta keinot niiden selvittämiseksi olivat vähäiset ennen Aikalisä-hanketta. 
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4  AIKALISÄ-HANKE 

Aikalisä-hanke sai alkunsa, kun Puolustusvoimat, Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus), työministeriö sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit aloittivat vuonna 2004 

yhteisen hankkeen asevelvollisuusikäisen miesten tukemiseksi. Aikalisä-hankkeen alkamiseen 

vaikuttivat myös Itsemurhien ehkäisyprojektin tulokset. (Tiedosta hyvinvointia 2006.) 

Aikalisä-hanke on yksi Terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen - TEROKA-

hankkeen syrjäytymisen ehkäisy hankkeista. TEROKA on Kansanterveyslaitoksen, Stakesin 

ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on koota tietoa ja kehittää toi-

mintatapoja Terveys 2015 -ohjelman terveyserojen kaventamistavoitteen saavuttamiseksi. 

(Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen 2008.) 

Aikalisä-hankkeen toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa viimeistä mahdollisuut-

ta tavoittaa miesten koko ikäluokka. Tätä ennen miehiä on tutkittu ainoastaan koulu- ja opis-

kelijaterveydenhuollossa, joista voi olla aikaa jo vuosia. Näiden vuosien aikana ongelmia on 

kuitenkin saattanut jo syntyä, eikä niihin ole välttämättä pystytty puuttumaan tarpeen mukai-

sella tavalla. Toimintamalli on kaikissa projektissa mukana olevissa paikkakunnissa samanlai-

nen. (Tiedosta hyvinvointia 2006.) Kaikilla kutsunnanalaisilla on mahdollisuus hakeutua Ai-

kalisä-tukipalveluun, jota toteuttavat tehtävään koulutetut Aikalisä-ohjaajat. Ohjaajat ovat 

kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä alansa ammattilaisia ja tukipalvelu on osa 

heidän perustyötään. Kainuussa, Seinäjoella, Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa toimin-

tamalli käynnistyi syksyn 2006 kutsunnoissa. Lapissa toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 

2007 kutsunnoissa. Jatkossa toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön koko maassa. (Tiedos-

ta hyvinvointia 2006.)  

Aikalisä-toiminnan käyttöönotto edellyttää kunnan sitoutumista palvelun organisoimiseen ja 

toteuttamiseen sekä yhteistyöhön paikallisen sotilasläänin kanssa (Stakes 2006 b). Stakes jul-

kaisee vuoden 2004 Helsingin sotilasläänin kutsunnoissa aloitetun vaikuttavuustutkimuksen 

tulokset vuonna 2008 (Stakes 2006 b). Näin ollen tulokset eivät olleet käytettävissämme 

opinnäytetyötä tehdessä.  
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4.1   Aikalisä-tukipalvelu 

Kutsunnoissa vapautuksen saaneille miehille tarjotaan Aikalisä-tukipalvelua. Heidät ohjataan 

Aikalisän infopisteeseen, jossa he täyttävät lähetteen ohjaajalle tukipalvelun aloittamiseksi. 

Asiakas saa oman henkilökohtaisen, koulutetun ohjaajan, jonka kanssa hän voi käydä läpi 

ajankohtaisia vaikeita asioita, jotka liittyvät esimerkiksi opiskeluun, asumiseen, ihmissuhtei-

siin ja terveyteen. Ohjaaja tarjoaa henkilökohtaista tukea, tietoa ja rohkaisua asioiden hoita-

miseen. Tarvittaessa asiakas saa ohjausta myös sopivien palveluiden kuten sosiaaliturvatoi-

men löytämiseen.(Aikalisä - ennaltaehkäisevää tukea 2006.)  

Tukipalvelussa ohjaaja ja asiakas tapaavat toisensa kasvotusten tai ovat vaihtoehtoisesti yh-

teydessä puhelimitse. Tukipalvelu on avoin kaikille kutsuntoihin osallistuville, sekä varus-

miespalveluksen aloittaneille miehille ja naisille. Ensisijaisesti sitä tarjotaan palveluksen ulko-

puolelle jääville miehille, jotka karsiutuvat kutsunnoissa tai varusmiespalveluksesta myö-

hemmin sen aloittamisen jälkeen. Tämä sen vuoksi, että heillä on enemmän tiedossa olevia 

ongelmia ja muita asioita, jotka vaikuttavat normaaliin elämän elämiseen. Näihin halutaan 

puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien kasvamista suuriksi. (Stakes 

2006 c.) 

Tukipalveluun osallistuminen on maksutonta, täysin vapaaehtoista sekä ehdottoman luotta-

muksellista. Sen kokonaiskesto riippuu asiakkaasta, miten kauan ja kuinka paljon hän tarvit-

see tukea ja apua asioidensa selvittämiseksi. Yksi istunto kestää keskimäärin 45–60 minuuttia.   

Ohjaajiksi koulutettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia niissä kunnissa, jotka olivat sitou-

tuneet Aikalisä-toiminnan toteuttamiseen. Kahdesta koulutuspäivästä ja kolmesta työnohja-

ustapaamisesta koostuvan koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää osallistujat toiminnan 

taustaan, lähtökohtiin ja sisältöön. (Stakes 2006 c.) 

Aikalisä ei varsinaisesti tuo asiakkailleen mitään uutta palvelua jo olemassa olevien palvelujen 

lisäksi, vaan se neuvoo heitä niiden tukien piiriin ongelmista riippuen. Asiakkaalle tarjotaan 

laaja-alaista palvelua yhden luukun periaatteella. Näin asiakas saa ohjaajalta neuvoja esimer-

kiksi asunnon etsimiseen ja mielenterveyteen liittyvien asioiden selvittämiseen yhdellä kertaa. 

Asiakas tulee niin sanotusti aina oikeaan paikkaan saaden tuen tai avun tilanteensa järjestämi-

seksi. Ohjaajan ammattinimikkeellä tai palvelusektorilla ei ole merkitystä. Tukipalvelu toimii 

ongelmalähtöisesti ja se keskittyy jo syntyneiden vaikeuksien selvittämiseen. Se tarjoaa tukea 

myös pienempien ongelmien parissa painivien miesten auttamiseksi ennen kuin ongelmat 
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ehtivät kasvaa suuremmiksi. (Aikalisä- ennaltaehkäisevää tukea 2006.) Tämä on tärkeää, jotta 

kaikki tukea vähänkään tarvitsevat saavat apua ja kynnys osallistua Aikalisä- tukipalveluun 

madaltuisi. 

4.2  Aikalisä-hankkeen tavoite 

Aikalisä-hankkeessa kehitetään psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehi-

tyksen ehkäisemiseksi (Stakes 2006 d). Hankkeeseen sisältyy Stakesin tekemä tukiohjelman 

vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta kartoittava arviointitutkimus. Tutkimuksessa selvi-

tetään, missä määrin ja missä asioissa tukiohjelma vaikutti miesten elämäntilanteeseen. Tut-

kimuksessa selvitetään myös, millainen on palveluksen ulkopuolelle jääneiden miesten elä-

mäntilanne verrattuna palvelukseen määrättyjen elämäntilanteeseen. Asiakassuhteen arvioin-

nin tavoitteena on saada tietoa kuinka tarkoituksenmukaista ja onnistunutta tukiohjelman 

toiminta on asiakkaiden ja ohjaajien arvioimana sekä missä määrin tukiohjelmaan osallistu-

neet saavuttivat ohjaajan kanssa asetetut tavoitteet. (Stakes 2006 b.)  

Kyseisen tutkimuksen tulokset olisivat olleet meille apuna työstäessämme opinnäytetyötä, 

mutta tulokset julkaistaan vasta opinnäytetyömme valmistumisen jälkeen. Stakesin tekemän 

tutkimuksen tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia kuin opinnäytetyömme tavoitteet. Meidän 

kohdejoukkonamme ovat kuitenkin vain kainuulaiset miehet. Olisi mielenkiintoista verrata 

tuloksiamme valtakunnallisiin tuloksiin, ovatko kainuulaisten miesten ongelmat ja määrät 

samankaltaisia muihin verrattuna.  

4.3  Aikalisä-hanke Kainuussa  

Toimeksiantajamme, Kainuun ja puolustushallinnon yhteistyöprojektin projektipäällikkö 

Hannu Tikkasen haastattelun mukaan Aikalisä-hankekokeilu alkoi Kainuussa syksyn 2006 

kutsunnoissa. Oli aiemmin keskusteltu, kuinka nuorten miesten terveyseroja voitaisiin pie-

nentää suhteessa muihin Kainuulaisiin. Tiedossa oli, että kainuulaiset nuoret miehet olivat 

alttiita syrjäytymiselle ja siitä aiheutuville ongelmille. Kutsunnat ovat viimeinen mahdollisuus 

tavoittaa koko ikäluokka ja tarttua tukea tarvitseviin miehiin. Asia esitettiin puolustusvoimien 
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ylilääkärille, silloiselle lääkintäprikaatikenraalille Pentti Kuroselle, joka tiesi Etelä-Suomessa 

meneillään olevasta Aikalisä-hankkeesta. (Tikkanen 2006.) 

Kainuussa Aikalisä-tukipalvelun toiminta ja tavoitteet ovat samanlaisia kuin muissakin kun-

nissa. Tavoitteena on kehittää toimenpiteitä, joilla syrjäytymisen riskiä voidaan ehkäistä. 

(Haarakangas 2006,2). Koulutettuja ohjaajia oli vuonna 2006 Kainuun alueella yhteensä kuusi 

henkilöä. Suurin osa heistä oli ammatiltaan terveydenhoitajia. Ohjaajat sitoutuvat tukemaan 

Aikalisä-tukipalveluun osallistuvia asiakkaita asioiden järjestämisessä niin kauan kuin tuki-

toiminta on aiheellista. (Aikalisä- ennaltaehkäisevää tukea 2006.) 

Aikalisä-tukipalvelun ohjaus on jaettu vaiheisiin. Vaiheistuksen tarkoituksena on auttaa ohja-

usta pysymään asiassa. Asiakas saa muodostetuksi kuvan omasta tilanteestaan. Hän voi poh-

tia ratkaisulle vaihtoehtoja ja saada niistä kiinni. Ohjauksessa päärooli on asiakkaalla itsellään 

ja häntä tuetaan saamaan itseluottamusta ja omaa harkintaa. Ohjaustilanne on neuvotteleva, 

tarkoitus ei ole jakaa tietoa ja ohjeita. Ohjauksessa edetään eteenpäin vähitellen, eikä tavoit-

teita aseteta liian suuriksi.  (Aikalisä- ennaltaehkäisevää tukea 2006.) 
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5  OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää Aikalisä-tukipalvelun toimivuutta asiakkaiden 

kokemana Kainuussa. Selvitämme myös minkälaisia tukea he kokevat tarvitsevansa selviyty-

äkseen, sekä millaisia konkreettisia tukitoimenpiteitä asiakkaat ovat saaneet.  

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa Aikalisä-ohjaajille tietoa heidän työnsä tuloksista ja tuki-

palvelu-toiminnan tuomasta avusta asiakkaille. Tuloksista on hyötyä Aikalisä- tukipalvelun 

tarjoaman ohjauksen kehittämisessä, sekä auttaa ennaltaehkäisevien tukitoimien suunnittelus-

sa miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimeksiantajalle tästä on hyötyä tuleviin kutsunta-

tilaisuuksiin Aikalisä-ohjaajien toiminnan kehittämisessä. Mahdollisilla jatkotutkimuksilla 

voidaan selvittää konkreettisia keinoja nuorten miesten elämäntilanteen järjestämiseksi ja en-

naltaehkäisevien toimintamallien kehittämiseksi. 

Oma tavoitteemme on hallita opinnäytetyöprosessi. Terveydenhoitajan tulee perustaa työnsä 

hoitotieteeseen ja käyttää päätöksen teossa tutkimuksellista tietoa. Opinnäytetyö vahvistaa 

asiantuntijuuttamme ja opettaa meitä tulkitsemaan sekä käyttämään hoitoalan tutkimuksia ja 

tieteellistä kirjallisuutta. Tutkimuskysymykset muodostavat terveydenhoitajan työssään käyt-

tämän menetelmän. Asiakaskohtaamisessa ensiksi selvitetään missä asioissa asiakas tarvitsee 

tukea, sen jälkeen pohditaan mahdollisia tukitoimenpiteitä ja lopuksi arvioidaan kuinka on-

nistuneita auttamismenetelmät olivat.  

Opinnäytetyö vahvistaa ammatillista kasvuamme terveydenhoitajan kompetensseissa mainit-

tujen vaatimusten mukaisesti. Terveydenhoitaja perustaa työnsä terveyden edistämisen ja 

kansanterveystyön strategioihin ja ohjelmiin sekä vastuualueensa ja yhteisönsä tuntemiseen. 

Meidän tulee osata arvioida, perustella ja kehittää terveyden edistämisen tuloksellisuutta ja 

vaikuttavuutta työssämme. (Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit 2006.) 

 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymysten avulla selvitämme Aikalisä-tukipalvelun toimivuutta 

Kainuun kutsunnoissa asiakkaiden kokemana. Lisäksi selvitämme millaista tukea asiakkaat 

kokivat tarvitsevansa ja millaisia konkreettisia tukitoimenpiteitä he olivat saaneet. Muodos-

timme kysymykset teoriatiedon ja oman kiinnostuksen pohjalta. Aikalisä-hanke oli uusi Kai-

nuussa eikä sitä oltu tutkittu. Toimeksiantaja antoi meille mahdollisuuden päättää itse aiheen 

rajauksesta. 



14 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisten asioiden selvittämiseksi Aikalisä-tukipalvelun asiakas kokee tarvitse-

vansa tukea tämän hetkisessä elämäntilanteessaan?  

2. Mitä tukitoimenpiteitä Aikalisä-tukipalvelu on tarjonnut asiakkaalle?   

3. Millainen mielipide asiakkaalla on Aikalisä-tukipalvelun toimivuudesta? 
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6  OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyössämme käytämme fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimuskohteena ovat 

ihmisen yksilölliset kokemukset, havainnot, tunteet, arvot ja merkitykset erilaisista tapahtu-

mista ja asioista. Kokemuksia tutkittaessa menetelmänä voidaan käyttää avointa haastattelua, 

havainnointia ja ihmisten kertomuksia. (Lauri & Kyngäs 2005, 24.)  

Opinnäytetyömme tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen, koska tutkimme 

Aikalisä-tukipalvelun asiakkaiden henkilökohtaista tuen tarvetta ja kokemuksia Aikalisä-

tukipalvelun toiminnasta. Aineisto kerätään laadullisessa tutkimuksessa aidoissa tilanteissa, 

joissa suositaan ihmistä aineiston hankinnassa ja tiedon antajana. Tällöin ihmisen näkökul-

mat ja ääni pääsevät esille. Tutkimusmetodeina suositaan haastatteluja sekä havainnointia. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 155.) Käytimme teemahaastattelua, koska oletimme saa-

vamme henkilökohtaisella haastattelulla lomakehaastattelua yksityiskohtaisempaa ja määrälli-

sesti kattavampaa tietoa asiakkaiden kokemuksista. Kohdejoukko valittiin tarkoituksenmu-

kaisesti ja tapauksia käsiteltiin ainutlaatuisina (Hirsjärvi ym. 2004, 155). 

Laadullista tutkimusotetta suositellaan käytettäväksi, kun tutkimuksen kohteena on ihminen. 

Nimensäkin mukaisesti laadullinen tutkimus on siis kiinnostunut laadusta, ei niinkään mää-

rästä. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Siinä pyri-

tään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti 

etsiä ja paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia totuuksia. Laadullisessa tutki-

muksessa ei pyritä yleistäviin tuloksiin tai mittaamiseen. Tehtävänä ei ole selittää, vaan ym-

märtää ja tulkita. Me käytämme tätä tutkimusmenetelmää, koska tutkimuksemme kohteena 

on ihminen, jota haluamme ymmärtää ja josta olemme kiinnostuneita.( Hirsjärvi ym. 2004, 

157; Koivula, Suihko & Tyrväinen 1996, 27.) 

6.1  Aineiston hankinnan valmistelut 

Toteutamme opinnäytetyömme Aikalisä-hankkeen luvilla. Sen vuoksi meidän ei tarvinnut 

hakea erillistä tutkimuslupaa haastatteluja varten. Kohderyhmänä ovat Kainuun kutsunnoissa 

Aikalisä-tukipalveluun osallistuneet miehet. Rajasimme aluksi kohderyhmän koskemaan Ka-

jaania. Se oli toimeksiantajamme ja meidän yhteinen päätös. Saimme kuitenkin vain yhden 
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haastateltavan, joten päätimme laajentaa rajauksen koskemaan koko Kainuuta. Tarkoituksena 

oli, että kutsunnoissa kaikille Aikalisä-tukipalveluun osallistuville esitetään tiedote opinnäyte-

työstä (LIITE 1) ja annetaan suostumuslomake (LIITE 2) allekirjoitettavaksi. Aikalisä-

ohjaajat päättivät omatoimisesti jättää lomakkeiden antamisen myöhempään ajankohtaan. 

Toimitimme Kajaanin kutsuntatilaisuuteen Aikalisä-ohjaajalle molempia lomakkeita 25 kap-

paletta. Lomakkeet jäivät kuitenkin jakamatta, koska ohjaajat kokivat meidän haastattelu-

jemme haittaavan luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä. Aikalisä-ohjaajat saivat syk-

syn ja kevään aikana luvan haastattelua varten kolmelta asiakkaalta, joista kahta pääsimme 

lopulta haastattelemaan. Yksi haastatteluun lupautuneesta ei ollut tavoitettavissa. Meille ei ole 

selvinnyt, kuinka monelta asiakkaalta haastattelulupaa oli kysytty.  

Tiedotteeseen asiakas merkitsi palveluskelpoisuusluokkansa, jotta olisimme voineet jättää A- 

ja B- palveluskelpoisuusluokkaan kuuluvat pois perusjoukosta. Aluksi rajaus tehtiin koske-

maan vain C-, D- ja E-luokkaa, jotta haastateltavien määrä pysyisi kohtuullisena. Oletimme 

haastateltavien määrän olevan suurempi. Haastateltaviksi lupautuneiden joukossa oli kuiten-

kin myös A- ja B-palveluskelpoisuusluokkiin kuuluvia ja vähäisen haastatteluun suostuneiden 

määrän vuoksi päätimme haastatella kaikkia osallistujia palveluskelpoisuusluokasta riippu-

matta.  Haastateltaviin otettiin myöhemmin yhteyttä haastattelun varmistamiseksi. Yhtey-

denotto tapahtui puhelimitse. Puhelun yhteydessä sovittiin myös haastatteluajasta ja -

paikasta. Aikaa haastatteluun varattiin yhdestä kolmeen tuntia, mikä kerrottiin myös haasta-

teltaville. Teimme haastattelut lokakuussa 2007 omissa kodeissamme, koska koimme sen 

olevan neutraali ja rauhallinen ympäristö (Hirsjärvi ym. 2004, 199-200). 

6.2  Aineiston koko  

Aineiston pieni koko ei ole laadukkaan opinnäytetyön merkittävin kriteeri. Kvalitatiivisella 

tutkimuksella ei pyritä saavuttamaan yleistyksiä, vaan merkittävämpää on kertoa asioista sy-

vällisemmin. ( Tuomi & Sarajärvi, 2002, 87.)Tämän vuoksi pyrimme muodostamaan haastat-

telukysymyksistä niin laajoja, että niihin vastaamalla saisimme tarvittavan tiedon muodos-

taaksemme tuloksia tutkimuskysymyksiimme. Meillä aineiston kokoon vaikutti merkittävästi 

myös aikataulu, kun oli tarkoitus jo edetä työssämme eteenpäin eikä aikailla etsiessä haasta-

teltavia. Olimme varautuneet haastateltavien niukkasanaisuuteen esittämällä lisäkysymyksiä, 
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mutta haastateltavat vastasivat hyvin kattavasti kysymyksiimme, eikä lisäkysymyksiä juurikaan 

tarvittu.   

6.3  Haastattelu 

Haastattelumuotona käytimme yksilölle tehtävää teemahaastattelua, koska haastateltavan on-

gelmien laatu ei ollut meidän tiedossamme haastattelua aloittaessamme. Teemahaastattelulla 

päästään strukturoitua haastattelua syvemmälle haastateltavan henkilökohtaisiin ongelmiin, 

jotka voivat olla hyvinkin poikkeavia eri haastateltavien kohdalla. Teemahaastattelussa kysy-

myksiä ei rajata liian tiukasti, jotta haastateltavalla on mahdollisuus kertoa ongelmistaan va-

paasti. Haastattelun edetessä meillä on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 198–199.) Haastattelun tueksi teimme itsellemme haastattelukysymyksiä (LIITE 

3), joita testasimme kahdelle Aikalisäohjaajalle tehdyssä esihaastattelussa. Olisimme testan-

neet kysymykset kohderyhmän henkilöillä, mutta emme saaneet heitä siihen tarkoitukseen. 

Esihaastattelulla testasimme vastaavatko haastattelukysymykset tutkittavaa aihetta, ovatko ne 

ymmärrettäviä ja valmistauduimme henkisesti haastattelu tilanteeseen, jollaista emme olleet 

ennen tehneet.(Eskola & Suoranta 2000, 89.) Aikalisä-ohjaajien mielestä kysymyksemme oli-

vat tarpeeksi kattavia selvittämään tutkimuskysymykset. Varsinkin kun voimme tehdä tarken-

tavia kysymyksiä tarvittaessa.  

Haastatteluun varattiin aikaa yhdestä kolmeen tuntia yhtä haastateltavaa kohti. Koimme, että 

yksi haastattelukerta riittää tarvittavien tietojen saamiseksi. Tämä siksi, koska haastattelussa 

käydään läpi arkaluonteisia asioita, jotka voivat aiheuttaa haastateltaville ahdistusta. Tämän 

vuoksi haluttomuus uuteen haastatteluun olisi ollut hyvin mahdollinen. Haastattelu tehtiin 

henkilökohtaisesti haastateltavan kanssa sovitussa paikassa. Alustavasti mietimme siihen kou-

lun tiloja, mutta päädyimme tekemään haastattelut kodeissamme. Koimme, että yksityiskoti 

on ympäristönä neutraali ja se helpottaisi haastateltavaa suhtautumaan haastatteluun ren-

nommin. Haastattelussa olivat läsnä vain haastattelijat ja haastateltava, jolloin yksityisyyden 

suoja ja salassapito säilyi (Kuula 2006, 18, 112-113). Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin 

puhtaaksi, jonka jälkeen niitä päästiin analysoimaan.  
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6.4  Aineiston analyysi  

Haastattelusta saamamme materiaali analysoitiin sisällönanalyysillä, jolla voidaan analysoida 

aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3). Sisällönanalyysi on 

perusmenetelmä laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Sisällönanalyysillä 

voidaan ilmiö esittää tiivistetyssä muodossa yleisesti, jonka jälkeen ilmiö voidaan käsitteellis-

tää. Ei ole olemassa sääntöjä, vaan pelkästään ohjeita prosessin etenemiseksi. (Kyngäs 

&Vanhanen 1999, 4-5.) 

Analyysiprosessin tekemiseksi ei ole mitään yksityiskohtaisia sääntöjä, vaan ohjeita tämän 

prosessin etenemisestä. Analyysiprosessin vaiheita ovat pelkistäminen, ryhmittely ja abstra-

hointi. (Kyngäs &Vanhanen 1999, 5.) Meillä analysointi alkoi haastattelujen puhtaaksi kirjoit-

tamisella sanasta sanaan. Puhtaaksi kirjoitettua tekstiä tuli yhteensä 15 sivua. Sen jälkeen 

luimme aineiston tarkkaan useita kertoja. Samalla etsimme aineistosta tutkimuskysymyksiä 

vastaavia ilmaisuja ja pyrimme ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tämän jälkeen ilmaisut pel-

kistettiin eli pyrimme etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiimme. (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 5-7) 

Muodostimme alkuperäisistä ilmaisuista pelkistettyjä, tiivistettyjä ilmaisuja peilaamalla niitä 

koko ajan tutkimuskysymyksiimme. Tämän vaiheen tekeminen oli työlästä, mutta samalla 

antoisaa, kun aineistosta alkoi löytyä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vastaukset tutkimus-

tehtäviimme olivat alkuperäisiä ilmauksia Aikalisä- tukipalveluun osallistuneiden asiakkaiden 

mielipiteistä, jotka edelleen kirjoitimme pelkistettyyn muotoon. Alkuperäisiä ilmaisuja muo-

dostui yhteensä 39 kappaletta, joista edelleen pelkistettyjä ilmaisuja 48 kappaletta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 111–112.)Pelkistettyjä ilmaisuja muodostui enemmän, koska muutamissa al-

kuperäisissä ilmaisuissa ilmeni yhdessä lauseessa useita asioita, joilla oli merkitystä tuloksien 

ja johtopäätösten tekemiseksi.  

Ryhmittelimme pelkistetyt ilmaisut yhteen kuuluviksi ala- ja yläluokiksi, jotka nimesimme 

kuvaavasti miettien, mitä yhteistä pelkistetyillä ilmaisuilla oli omassa ryhmässään.  Ryhmittely 

on pelkistettyjen ilmaisujen samanlaisuuksien ja eroavaisuuksien etsimistä. Samaa tarkoittavat 

pelkistetyt ilmaisut yhdistettiin alaluokkaan, joka myös nimettiin sitä kuvaavalla sanalla tai 

lauseella.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 114–115.) 
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Ryhmittelyä jatketaan niin kauan kuin tutkijoista on tarpeellista. Alaluokat yhdistimme niin, 

että pystyimme nimeämään niille yhteiset yläluokat. Aineiston analyysiprosessin viimeinen 

vaihe on abstrahointi, jonka tuloksena on kuvaus tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 114-115; Kyngäs &Vanhanen 1999, 5-7.)  

Ryhmittelyn tuloksena syntyi 15 alaluokkaa: parisuhde, perheasiat, alkoholiongelmat, opiske-

luvaikeudet, ylipaino, keskustelu, yksilöllisten tukivaihtoehtojen selvittäminen, toiveena ym-

päristön viihtyisyys, ohjaustaito/persoonallisuus, asiakassuhteen jatkuvuus tärkeä, luotta-

muksellisuus tärkeää, kiireettömyys tärkeää, tukipalvelu hyödyllinen asiakkaalle, asiakaskoh-

tainen tapa puuttua ongelmiin ja kokemusperäinen tieto palvelusta. Alaluokista muodostim-

me kuusi yläluokkaa: sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset syyt, ohjaajien persoona, asiakkaan ko-

kemus ja kehittämisideat. Yläluokista yhdistimme jokaista tutkimuskysymystä vastamaan 

oman yhdistävän kategoriansa: tuen tarve, tukitoimenpiteet ja asiakkaiden mielipiteitä tuki-

palvelun toimivuuteen vaikuttavista asioista. 
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7  OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Opinnäytetyössämme on kolme tutkimuskysymystä, joihin etsimme vastauksia haastatteluis-

ta. Purkaessamme auki haastatteluja, pohdimme samalla syvällisesti asettamiamme tutkimus-

kysymyksiä. Tekemiemme haastattelujen pohjalta meillä oli tuloksiin liittyviä odotuksia, jotka 

auttoivat meitä etsimään vastauksia. Aineiston analysoinnin jälkeen muodostamistamme luo-

kitteluista etsimme jokaiseen tutkimuskysymykseen vastaavat kuvaukset ja ryhmittelimme ne 

ala- ja yläluokiksi. (Kyngäs & Vanhanen1999, 5-7.) Tuloksissa käymme tutkimuskysymyksiin 

liittyvät ala- ja yläluokat läpi mahdollisimman tarkkaan ja esitämme johtopäätöksemme vas-

tauksista. Tulkinta on aineistosta esiin nousseiden merkitysten selkiyttämistä ja pohdintaa 

(Hirsjärvi ym. 2004, 224–225). Tuloksien luotettavuutta lisäämme esittämällä muutamia al-

kuperäisiä ilmaisuja aineistosta. Ilmaisujen lainaamisessa olemme kuitenkin varovaisia, jotta 

säilytämme haastateltavien tunnettavuuden salassa. 

7.1  Tuen tarve 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: millaisten asioiden selvittämiseksi asiakas kokee tarvitse-

vansa tukea. Aikalisä-tukipalvelun asiakkailla oli sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä syitä, joiden 

vuoksi he hakeutuivat tukipalveluun. Sosiaaliset syyt olivat parisuhde- ja perheasioita. Toisel-

la haastateltavalla oli juuri päättynyt pitkä seurustelusuhde, joka vaikutti hänen mielialaansa. 

Myös vanhemmat olivat eronneet. Sosiaaliset syyt liittyivät läheisesti psyykkisiin syihin. Ha-

lusimme kuitenkin erottaa ihmissuhteisiin liittyivät syyt omaksi ryhmäksi. Asiakkaan ongel-

mia selvitettäessä tulee huomioida ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka vaikuttavat selviytymi-

seen ja annettavan tuen laatuun. Ihmissuhdeongelmat voivat keskeisesti vaikuttaa ihmisen 

psyykkiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyössämme haastateltujen miesten kohdalla nämä on-

gelmat korostuivat selkeästi. (Kuvio 1) 

”… Pitkä seurustelu loppunut vasta.” 

”… Perheasiat oli ainakin ykkösasiat.” 

”… Tapahtunut kaikenlaista perheessä.” 
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Psyykkiset syyt liittyivät lähinnä alkoholiongelmiin ja opiskeluvaikeuksiin. Alkoholin käyttö 

oli haastateltavalla jossain vaiheessa ollut runsasta. Hän käytti alkoholia useina päivinä, useita 

annoksia. Hän sai ongelmaansa tukea a-klinikalta, jonka avulla tilanne korjautui.  Opiskelu-

vaikeudet liittyivät koulun lopettamiseen, minkä vuoksi asiakas tunsi tarvetta keskustella asi-

oista myös muun, ennestään tutun tuen piirissä. Tällä hän tarkoitti koulukuraattoria ja ter-

veydenhoitajaa. Fyysinen syy oli asiakkaan ylipaino.  

”Kutsuntojen jälkeen menin selvittelemään alkoholin käyttöä a-klinikalle.” 

”…vapautuksen syy oli ylipaino.” 

Kuvio. Tuen tarpeen muodostumisesta. 

 

  

  

   

  

 

7.2  Tukitoimenpiteet 

Toinen tutkimuskysymyksemme oli: mitä tukitoimenpiteitä Aikalisä-tukipalvelu on tarjonnut 

asiakkaille? Asiakkaiden saama tuki oli lähinnä keskustelua. He kokivat sen olleen positiivi-

nen ja kannattava kokemus. Tukipalvelusta saatu keskustelutuki koettiin hyödylliseksi, vaikka 

asiakas sai vastaavanlaista tukea myös muualta. Asioita lähestyttiin tukipalvelussa eri näkö-

kulmista muihin palveluihin verrattuna, vaikka ongelmat olivatkin samat. Myös ohjaajien 

suora tapa puuttua asioihin ja kiertelemätön puheeksi ottaminen koettiin hyvänä. Yksi ohja-

uksen aihe oli painonhallinnasta keskusteleminen. Asiakas koki hyväksi sen, että sai moni-

puolista tietoa ruokavaliosta ja liikunnasta. Terveydenhoitajan antama ohjaus ja tieto motivoi 

asiakasta. Aikaisemmin hän sai apua lähinnä kirjallisuutta ja esitteitä lukemalla. Ohjaajien 
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Alkoholiongelmat 

Ylipaino 

Opiskeluvaikeudet 

Sosiaaliset syyt 

Psyykkiset syyt 

Fyysinen syy

Tuen tarve
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kanssa selvitettiin yksilöllisiä tukivaihtoehtoja ja kerrottiin yksityiskohtaista tietoa myös A-

klinikasta ja sen tarjoamista palveluista alkoholin käytön rajoittamiseen. Asiakas sai tästä roh-

keutta hakeutua näihin tarvitsemiinsa tukipalveluihin. (Kuvio 2) 

” Juteltiin vähän eri asioista, kuin siellä missä olin aiemmin käynyt…asioita eri kantilta. Oli se silleen 

ihan kannattavaa.”  

”Oli hyvä, että se ohjaaja kysy ongelmista suoraan, mistä puhuttiin.” 

” Terkkari anto neuvoja painonhallinnasta, ruokavaliosta liikunnasta ja semmosista.” 

”…ilman sitä keskustelua en olis kehannu mennä sinne. (A-klinikalle) Hyvä että kuitenkin sinne me-

nin.” 

Kuvio 2. Tukitoimenpiteiden muodostuminen. 

 

 

 

 

7.3  Asiakkaiden mielipiteitä tukipalvelun toimivuuteen vaikuttavista asioista 

Kolmas tutkimuskysymyksemme oli: millainen mielipide asiakkailla on tukipalvelun toimi-

vuudesta? Aikalisä tukipalveluun osallistuneiden asiakkaiden mielestä tukipalvelun toimivuu-

teen vaikuttavat asiat liittyivät ohjaajan persoonaan ja työskentelytapaan. Asiakkaat kokivat 

tärkeiksi asioiksi luottamuksellisuuden ja kiireettömyyden tunteen. Luottamuksellisuus on 

ehdoton edellytys avoimuudelle. Asiakkaat kokivat, että heidän oli helppo puhua asioistaan 

ohjaajalle. Molemmat haastateltavat pitivät yleisesti terveydenhoitajia luotettavina. Toinen 

asiakas koki, että nuorta terveydenhoitajaa olisi helpompi lähestyä kuin vanhempaa tervey-

denhoitajaa, johtuen asiakkaan omasta iästä. Toisen asiakkaan mielipide oli päinvastainen. 

Hänen mielestään vanhempi terveydenhoitaja on ammattitaitoisempi ja uskottavampi ohja-

Keskustelu 

Yksilöllisten tukivaihtoehtojen selvittäminen
Tukitoimenpiteet 
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ustilanteessa. Kiireettömyyttä asiakkaat kuvailivat tärkeäksi. Se antoi tilanteeseen tunteen, 

että asiakas ja hänen asiansa ovat tärkeitä. 

”Terveydenhoitajan kansa pystyy puhumaan luottamuksellisista asioista.” 

”Hyvä että ohjaajalla ei ollu kiire, vaan oli rauhassa aikaa jutella asioista. Tunsi että se oikeesti kuunte-

lee.” 

”Pystyi hyvin luottamaan siihen, että asiat pysyy salassa, kun niillä on kuitenkin vaitiolovelvollisuus.” 

Ohjaaja oli tuttu toiselle asiakkaalle ja tämä koki puhumisen olevan helppoa tutulle henkilöl-

le. Haastateltavan mukaan käsiteltävistä asioista pystyi puhumaan alusta saakka luottamuksel-

lisesti ilman ujostelua, kun terveydenhoitaja oli tuttu. Toiselle haastateltavalle terveydenhoita-

ja ei ollut entuudestaan tuttu ja hän koki, että on helppoa puhua tuntemattomalle ihmiselle.. 

”Oli helppo puhua ohjaajan kanssa kun se oli jo entuudestaan tuttu. Ehkä olis menny kauemmin aikaa 

tutustua, jos siellä olis ollu joku tuntematon.” 

”Oon sitä mieltä, että välillä on kiva jutella tuntemattomankin kanssa asioista. Auttaa vähän eri kantilta 

asioissa. Se ottaa vähän erikantilta ne.” 

Molemmat asiakkaat pitivät tukipalvelua hyödyllisenä. Kumpikin haastateltava koki, että oli 

saanut tukea asioidensa selvittämiseen. 

”Puhuttiin tosiasiat ilman syyllistämistä…rohkaistiin puhumaan vaikeista asioista.” 

”Jälkeen päin tuli olo, että oli ihan kiva käydä jutteleen. Kaikkialta oppii vähän uutta. Kaikkialta on 

vähän apua ja eri ihmisiltä saa eri apua.” 
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7.4  Haastateltavien ajatuksia tukipalvelun kehittämiseksi 

Haastatteluissa ilmeni myös muutamia asioita Aikalisä-tukipalvelun toimivuuden kehittämi-

seksi. Kehittämisajatukset liittyivät keskusteluympäristöön, ohjauksen yksilöllisyyteen, asia-

kassuhteen jatkuvuuteen ja Aikalisä-tukipalvelun esittelyyn kutsuntatilaisuudessa. 

Molemmat haastateltavat kokivat, että terveydenhoitajan työhuone ei ollut keskusteluympä-

ristönä niin viihtyisä, kuin he olisivat toivoneet. He keskustelivat terveydenhoitajan normaa-

lissa työhuoneessa, istuen työpöydän ääressä vastatusten. Heidän mielestään olisi ollut luon-

tevampaa keskustella kodikkaammassa ympäristössä. Se olisi myös virittänyt asiakkaat kes-

kustelemaan asioista rennommin.  

”Ympäristö olis voinu olla vähän kodikkaampi. Työhuonehan on aika ankeen olonen.” 

”…aika tavallinen terkkarin huone, oishan se voinu olla viihtysämpi ja kodikkaampi, että olis tullu ren-

nompi olo.” 

Aikalisä-tukipalvelun yksi tarkoitus on ohjata asiakasta tarvitsemansa tuen piiriin, esimerkiksi 

sosiaali- tai työvoimatoimiston palveluihin. Haastatteluissa asiakkaat toivat esille pelkän Aika-

lisä-ohjaajan antaman tuen tärkeyden ilman muun tuen piiriin ohjaamista. Haastatelluille oli 

tärkeää, että he saivat keskustella omista ajankohtaisista asioistaan. Pelkkä keskustelu ja uusi-

en näkökulmien esille tuominen auttoivat heitä merkittävästi. Asiakkaille oli tärkeää, että tu-

kipalvelusta ei tarvinnut lähteä vastaanottamaan palveluita muualta ilman asiakkaan omaa 

halua. 

”Juteltiin asioista, ei ohjattu muualle juttelemaan…” 

Kaikista merkittävimmäksi kehittämisideaksi nousi asiakassuhteen jatkuvuuteen huomion 

kiinnittäminen ja suora tapa ottaa asiakkaan ongelmat puheeksi. Toinen haastateltava koki, 

että asiakassuhde keskeytyi liian varhaisessa vaiheessa. Asiakkuudesta oli kulunut useita kuu-

kausia, eikä hän sen vuoksi osannut kertoa tarkemmin syytä asiakassuhteen loppumiselle. 

Hän kuitenkin arveli, että tarvittaessa hän pystyisi ottamaan yhteyttä itsekin. Tämän hetkises-

sä elämäntilanteessaan hän ei kokenut siihen tarvetta. Haastatteluissa tuli esille myös toivo-

mus, että ohjaaja tarttuisi ongelmiin suoraan. Asiakkaan kynnys ottaa asiat puheeksi voi olla 

korkea ongelmien arkaluonteisuuden vuoksi. Tähän toivottiin aloitetta Aikalisä-ohjaajan puo-

lelta.  
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”Ehkä vois herkemmin tarttua ongelmiin…” 

”…kyllähän ne sieltäki pystyis vaikka ottamaan yhteyttä.” 

”Kyllähän siellä vois vieläkin käydä, jos ne ottais yhteyttä” 

”Jos pääsis siellä enemmän käymään siellä sais ehkä enemmän asioista kiinni” 

Toinen haastateltava koki, että kutsunnoissa olisi helpompi tulla Aikalisä-pisteeseen, jos pal-

velusta olisi kertomassa joku palvelua käyttänyt henkilö. Henkilökohtaisen kokemuksen kuu-

leminen helpottaisi ymmärtämään, ettei elämän välttämättä tarvitse olla pois raiteiltaan tuki-

palveluun hakeutuessa. Aikalisä-tukipalveluun voi tulla myös arkipäiväisiltä tuntuvien asioi-

den kanssa.  

”Aikalisään tuleminen olis helpompaa, jos siellä olis joku kertomassa oikeesti millaset kokemukset siitä on 

tullu.” 

Kuvio 3. Asiakkaiden mielipiteiden muodostuminen. 
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8  OPINNÄYTETYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aikalisä-ohjaajien toiminta oli haastateltavien mielestä ammattitaitoista ja luottamuksellista. 

Heillä molemmilla oli ohjaajana terveydenhoitaja.  He tunsivat, että ohjaajien kanssa pystyi 

puhumaan ongelmista ja heitä kuunneltiin aidosti. Laadukkaan terveydenhoitajatyön tekemi-

seen tarvitaan mielestämme hyvää teoreettista tiedon hallintaa ja käytännöntaitoa, sekä roh-

keutta ymmärtää ja eläytyä ihmisten elämään.  Tämän myötä vastuunotto ja ihmisten terveys 

ja hyvinvointi kohenevat. Tämä on tärkeä ominaisuus sosiaali- ja terveysalan henkilölle, joka 

osallistuu yhteiskunnallisiin tehtäviin ja hoitaa työkseen asiakkaiden huolia. 

8.1  Asiakkaan mielipide omasta tuen tarpeestaan 

Aikalisä- tukipalveluun hakeutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sen tarkoituksena on tar-

jota tukea matalan kynnyksen periaatteella, ilman ennakkoluuloja tai syyllisyyden tunnetta. 

Asiakkaat voivat saada apua ongelmiensa selvittämiseksi ennen niiden kasvamista suureksi. 

(Stakes 2006 c.) Tukipalveluun osallistuminen edellyttää asiakkaalta tietoisuutta omasta avun-

tarpeestaan. Opinnäytetyömme haastatteluihin osallistuneet miehet ovat tukipalveluun ha-

keutumisellaan osoittaneet motivaationsa saada tukea olemassa oleviin ongelmiin. Molemmat 

osasivat kuvailla, millaiset syyt johtivat varusmiespalveluksen lykkääntymiseen. Kumpikin 

koki tarvitsevansa ulkopuolista tukea ongelmien selvittämiseksi.  

Asiakkaiden syyt Aikalisä-tukipalveluun hakeutumiseen olivat fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaali-

sia. Samat syyt olivat johtaneet varusmiespalveluksen keskeytymiseen Pohjois-Karjalan am-

mattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä. Lönnqvistin Itsemurhia koskevassa tutki-

muksessa 18-35-vuotiaiden miesten itsemurhien taustalla ovat olleet muun muassa alkoholiin 

ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Opinnäytetyömme tuloksista voimme päätellä, että 

Kainuulaisten miesten ongelmat ovat samankaltaisia kuin muualla Suomessa.  
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8.2  Tukitoimenpiteiden yksilöllisyys 

Haastattelemiemme miesten saama tuki oli lähinnä keskustelua ja ohjausta. Se koettiin hy-

väksi tavaksi selvittää erilaisia ongelmia. Miehiltä saamiemme tietojen perusteella voimme 

päätellä, että Aikalisä- ohjaajien ammattitaito ja valmiudet ovat olleet riittäviä. Ohjaajat ovat 

tarjonneet henkilökohtaista tukea, tietoa ja rohkaisua asioiden hoitamiseen. Tarvittaessa asi-

akkaita on ohjattu oikean tuen piiriin muistaen, että palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Haastatteluista saatujen vastausten perusteella voimme päätellä, että Aikalisä-tukipalvelun 

kaltaiselle toiminnalle on tarvetta tulevaisuudessakin. Aikalisä-tukipalvelu kehitettiin asepal-

velu-ikäisten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tukipalvelu on suunniteltu antamaan 

tukea esimerkiksi opiskeluun, asumiseen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviin asioihin. 

(Tiedosta hyvinvointia 2006.) Opinnäytetyömme tuloksissa tuli esille juuri tämänkaltaisia on-

gelmia, joihin asiakkaat halusivat tukea. Tämä kertoo siitä, että asepalveluikäisten miesten 

ongelmien syyt on osattu tiedostaa Aikalisä-tukipalvelua suunnitellessa. Toimenpiteet näiden 

ongelmien hoitamiseen ovat hyvin yksilöllisiä. Niiden selvittäminen riippuu asiakkaasta ja 

siitä, kuinka paljon hän tarvitsee tukea asioidensa selvittämiseksi.  

Haastattelemiemme miesten ongelmat olivat siis samankaltaisia kuin aiemmissa samasta ai-

heesta tehdyissä tutkimuksissa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäyte-

työn tuloksissa varusmiespalveluksen keskeyttämisen syitä olivat sosiaaliset ongelmat, omai-

sen kuolema, päihde- ja psyykkiset ongelmat. Taustatiedoista löytyi koulunongelmia, velkaan-

tumista ja vanhempien avioeroja. (Karttunen ym. 2001, 23–25.) Haastattelemiemme miesten 

ongelmat johtuivat hyvin samanlaisista syistä. 

Molemmat haastateltavat kokivat saaneensa hyötyä tukipalvelusta, vaikka saivat tukea on-

gelmiinsa myös muualta. Tässä pätee se idea, että Aikalisä ei varsinaisesti tuo asiakkaalle mi-

tään uutta palvelua jo olemassa olevien palveluiden lisäksi, vaan ohjaa heitä sen tuen piiriin 

mitä he tarvitsevat. (Aikalisä - ennaltaehkäisevää tukea 2006.) Asiakkaiden kokemusten pe-

rusteella Aikalisä-tukipalvelu on tarpeellinen ja sen jatkuvuus perusteltua. 

 



28 

 

8.3  Tukipalvelun toimivuus 

Asiakkaiden mielestä tukipalvelun toimivuuteen vaikutti ohjaajan persoona sekä hänen työs-

kentelytapansa. Haastateltavien ohjaajat olivat terveydenhoitajia, jotka ovat saaneet jo aikai-

semman koulutuksen ja työkokemuksen avulla kokemusta ohjaustilanteista. Terveydenhoita-

jia pidetään yleisesti luotettavina ja helposti lähestyttävinä. Heillä on myös teoreettista sekä 

käytännön taitoa, rohkeutta ymmärtää ihmisen elämää. Ei ole merkittävää, onko kyseessä 

nuori vai iäkkäämpi ohjaaja, tuttu vai tuntematon, koska mieltymys ohjaajan persoonaan on 

jokaisen henkilökohtainen mielipide.  

Asiakkaat kokivat tärkeäksi myös kiireettömyyden. Se toi kuvan, että asiakas ja juuri hänen 

asiansa ovat tärkeitä. Ohjaajat käyttivät yhtä istuntoa varten 45–60 minuuttia sen mukaan, 

kuinka paljon asiakas tarvitsi tukea asioidensa selvittämiseksi. Tukipalvelun avulla voidaan 

edistää nuorten miesten hyvinvointia sekä auttaa olemassa olevien ongelmien vaikeutumista, 

kun siihen paneudutaan kunnolla (Haarakangas 2006, 2). Ohjaajat sitoutuvat tukemaan Aika-

lisä-tukipalveluun osallistuvia asiakkaita asioiden järjestämisessä niin kauan kuin tukitoiminta 

on aiheellista (Aikalisä - ennaltaehkäisevää tukea 2006). Voimme päätellä, että vastaanotto 

aika oli asiakkaille riittävä ja ohjaajat pystyivät tekemään tilanteesta kiireettömän tuntuisen. 

Tukipalvelun toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita, joista tärkeimmäksi nousevat oh-

jaajan persoonaan liittyvät seikat. Luottamuksellisuus ja asioiden kiireetön hoitaminen olivat 

asiakkaille tärkeitä. Ohjaajille oli lisäksi helppo puhua vaikeistakin asioista. Voimme päätellä, 

että tukipalvelu on tarpeellinen, koska asiakkaat kokivat saaneensa monipuolista ja hyödyllis-

tä apua asioidensa selvittämiseen. 

8.4  Tukipalvelun kehittäminen 

Haastattelujen perusteella muodostimme asiakkaiden vastauksista yhteenvedon asioista, joilla 

Aikalisä tukipalvelun toimivuutta voitaisiin jatkossa kehittää. Ne liittyivät lähinnä keskustelu-

ympäristön viihtyisyyteen, ohjauksen yksilöllisyyteen, asiakassuhteen jatkuvuuteen sekä tuki-

palvelun esittelyyn kutsuntatilaisuudessa. Työhuoneesta voisi tehdä viihtyisämpiä esimerkiksi 

laittamalla sinne miellyttäviä huonekaluja, huonekasveja tai kodikkaita sisustusmateriaaleja ja 
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esineitä. Itse ohjauksen voisi käydä sohvalla istuen. Koimme haastatteluja tehdessämme, että 

kodikkaampi ympäristö viritti haastateltavat keskustelemaan asioista avoimesti. Asiakastyötä 

ei pysty tekemään yksityisihmisten kodeissa, mutta työpaikan ympäristön viihtyisyyteen pys-

tytään vaikuttamaan pienillä asioilla. 

Yksilöllisten tukitoimien järjestäminen oli asiakkaille tärkeää. He pitivät myös hyvänä, ettei 

heitä velvoitettu osallistumaan näihin tarvitsemiensa tukien piiriin, vaan ne olivat vain esi-

merkkejä mistä muualta tukea voisi saada. He pitivät tärkeänä, että saivat keskustella asioista 

ja saivat uusia näkökulmia esille omasta tilanteestaan. Jatkossa Aikalisä-tukipalvelusta kerrot-

taessa olisi hyvä tuoda esille, ettei asiakkuus velvoita jatkotoimenpiteisiin. Näitä suositellaan, 

mutta asiakas saa itse päättää osallistumisestaan.  

Aikalisä-ohjauksen yksi keskeinen piirre on tavallista aktiivisempi ote(Aikalisä - ennalta eh-

käisevää tukea 2006). Yksi haastateltava olisi kuitenkin toivonut, että ohjaajat olisivat voineet 

pitää tiukemmin kiinni asiakkaista. Nyt hän jäi omien sanojensa mukaan tavallaan tyhjän 

päälle. Aikalisä-tukipalvelun asiakkailla on monenlaisia ongelmia, jotka vaikuttavat heidän 

kykyynsä ja motivaatioonsa pysyä mukana säännöllisissä ohjauskontakteissa. Näiden asiak-

kaiden kohdalla olisi hyvä huolehtia tapaamisten toteutumisesta ja pitää asiakkuudesta taval-

lista lujemmin kiinni. Ohjaajan sovittu yhteydenotto asiakkuuden päättyä olisi yksi tapa osoit-

taa välittämistä ja ongelmista selviytymisen tärkeyttä.  
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9  POHDINTA 

Tutkimuksen aihe oli mielestämme haastava. Alkuun pääseminen oli hankalaa, koska opin-

näytetyömme kohteena olivat meille tuntematon ryhmä, varusmiesikäiset miehet. Varus-

miespalveluksesta tai kutsunnoista meillä oli työtä aloittaessamme hyvin vähän tietoa. Myös 

tietoa kutsunnoissa vapautuksen saaneista on vähän. Stakesin aiheesta tekemät tutkimukset 

eivät olleet käytettävissämme työskentelyvaiheessa.  

Työskentelimme parina yhdessä opinnäytetyön etenemiseksi ja jaoimme tehtävät tasapuoli-

sesti. Työskentelyaikatauluun vaikutti muiden opintojen suorittaminen, sekä opinnäyte-

työmme aineiston keruun ajankohdan määräytyminen. Aikalisäohjaajilta saimme pyynnön, 

että odottaisimme Aikalisä-tukipalvelun edistymistä, ennen kuin opinnäytetyöstä kerrotaan 

asiakkaille tarkemmin. Ohjaajat kokivat haastattelumme voivan olla riski asiakassuhteen säi-

lymiselle, koska tukipalvelussa käsitellään arkaluontoisia asioita. Yhteyshenkilömme pyysi 

meitä odottamaan haastattelujen aloittamista, jotta Aikalisä-ohjaajat saisivat luotua asiakas-

suhteen varmemmalle pohjalle.  

Nyt työskentelyn loppuvaiheessa olemme pohtineet myös Aikalisä-tukipalveluun liittyvän 

opinnäytetyön ajoittumista tukipalvelun saapumiseen Kainuuseen. Tukipalvelu oli uusi asia 

meidän lisäksemme lähes kaikille sen parissa työskenteleville. Meidän kannaltamme olisi ollut 

helpompaa lähteä työstämään aihetta, josta olisi ollut enemmän kokemuksia ja tietoa jaetta-

vaksi. Jos Aikalisä-tukipalvelu olisi ehtinyt tulla tutuksi Kainuussa ennen opinnäytetyön te-

kemistä, olisi opinnäytetyölle ollut osoittaa selkeämpi tarve. Opinnäytetyö on pitkä ja vaativa 

urakka, kokemattomina jouduimme pohtimaan monta asiaa uusiksi työn edetessä. Opinnäy-

tetyön hyödyllisyyttä tukipalvelulle oli vaikea hahmottaa ymmärryksen puuttuessa. 

Opinnäytetyö kehitti asiantuntijuuttamme terveydenhoitajina viemällä meidät lähelle ihmisiä, 

joille elämänhallinnan ongelmat ovat arkipäivää. Tulevilla työkentillämme tulemme kohtaa-

maan asiakkaita, joiden kanssa ryhdymme työstämään monenlaisia vaikeitakin asioita. Pu-

heeksi ottaminen ja vaikeuksien tunnistaminen vaativat taitoa ja empaattisuutta. Terveyden-

hoitajan tulee työssään edistää asiakkaiden voimavaroja, terveystietoisuutta ja omatoimisuut-

ta, sekä kyetä luottamukselliseen ja tarvittaessa pitkäkestoiseen vuorovaikutussuhteisiin asi-

akkaiden kanssa. (Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit. 2006.) 
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Haastatteluissa esiin tulleet ongelmat olivat hyvin tavallisia ja aiempien tutkimusten perus-

teella odotettavia. Haastatteluaineistosta saimme yllättävän monipuolisia vastauksia tutki-

muskysymyksiimme, ottaen huomioon haastateltavien vähäisen määrän. Haastattelujen on-

nistumisen kannalta oli erittäin merkittävää, että haastateltavat olivat avoimia ja suostuivat 

kertomaan arkaluonteisistakin asioista. Mikäli emme olisi saaneet tarpeeksi kattavaa aineistoa, 

olisimme joutuneet käyttämään lisäkysymyksiä, haastattelemaan asiakkaita useamman kerran, 

hankkimaan lisää haastateltavia tai jopa vaihtamaan kohdejoukkoa. 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kuvata Aikalisä-tukipalvelun toimivuutta asiakkaiden 

kokemana Kainuussa. Selvitimme myös minkälaista tukea asiakkaat kokivat tarvitsevansa 

selviytyäkseen, sekä millaisia konkreettisia tukitoimenpiteitä asiakkaat olivat saaneet. Tässä 

opinnäytetyössä painotimme kysymyksemme Aikalisä-tukipalvelun toimivuuteen liittyen. Ta-

voitteena on antaa Aikalisä-ohjaajille tietoa heidän työnsä tuloksista ja tukipalvelu- toiminnan 

tuomasta avusta asiakkaille.  

Tuloksista on myös hyötyä Aikalisä- tukipalvelun tarjoaman ohjauksen kehittämisessä, sekä 

auttaa ennaltaehkäisevien tukitoimien suunnittelussa miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Myös ohjaajien toiminnan kehittämiseen saimme vastauksia. Jatkotutkimuksen aiheita voi 

olla muun muassa selvittää ohjaajien mielipiteitä hankkeen hyödyllisyydestä sekä selvittää 

varusmiespalveluksen keskeyttäneiden tuen tarvetta ja syitä keskeytykseen.  

Nuorten miesten korkea kuolleisuus liittyy opinnäytetyössämme käytettyjen lähteiden mu-

kaan usein sosiaalisiin ongelmiin, kuten työttömyyteen ja muuhun sosiaaliseen syrjäytymiseen 

yhteiskunnassa. Ongelmien ehkäisemiseksi tulisi mielestämme esimerkiksi lisätä nuorten 

miesten koulutuksen ja työpaikkojen määrää. Myös ongelmien tunnistaminen ja niihin puut-

tuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vähentäisi myös ratkaisevasti nuorten mies-

ten syrjäytymistä. Mielestämme on myös hyvin tärkeää, että nuoret miehet itse tiedostavat 

omat ongelmansa, jotta heitä voidaan auttaa. Kokemuksemme mukaan nuorilla Kainuulaisil-

la miehillä voi olla paljon ongelmia, mutta he eivät välttämättä tunne tarvitsevansa apua sel-

viytyäkseen ongelmistaan. Näiden henkilöiden auttaminen on hyvin haasteellista.  

Yksi Sosiaali- ja terveysministeriön 2015 kansanterveysohjelman ikäryhmittäisistä tavoitteista 

on, että nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kol-

manneksella 1990-luvun lopun tasosta vuoteen 2015 mennessä.( Terveys 2015 kansanterve-
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ysohjelma 2001.) Koemme, että Aikalisä- hanke on yksi niistä keinoista, joilla tähän tavoit-

teeseen pyritään vastaamaan.  

9.1  Eettisyys 

Opinnäytetyössämme toimimme tutkimusetiikan säädösten mukaan, joita noudatetaan aina 

ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyössä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista 

on, että opinnäytetyö suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan riittävän yksityiskohtaisesti 

tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2002.)  

Tutkimusongelmaa pohdittaessa meidän täytyi ajatella haastateltavalle osallistumisesta koitu-

via haittoja. Haastatteluun osallistuminen ei aiheuttanut haastateltaville riskejä, koska hän 

osallistui haastatteluun vapaaehtoisesti. Hänellä oli oikeus luvan annettuaan kieltäytyä osallis-

tumisesta myöhemminkin missä tahansa haastattelun vaiheessa ja kieltää haastattelun käyttö 

opinnäytetyössä. Haastattelun mahdollisesti aiheuttama riski olisi voinut olla ahdistuneisuus, 

koska haastattelukysymykset koskivat hyvin henkilökohtaisiakin asioita, kuten mielenterveys- 

ja alkoholiongelmia. Tähän varauduimme pohtimalla kysymysten asettelua ja painottamalla, 

että haastattelun voi jättää kesken milloin vain. (Kuula 2006, 107.)  Mikäli haastateltava olisi 

halunnut puhua ongelmistaan enemmän, olisimme ohjanneet hänet ottamaan yhteyttä omaan 

Aikalisä-ohjaajaansa. 

Periaatteena tutkimuksessa on, että tutkittavia ihmisiä kohdellaan rehellisesti ja kunnioitetta-

vasti. On myös hyvin tärkeää pyytää suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Haastatelta-

valta kysyttiin lupa myös haastattelun nauhoittamista varten. (Leino-Kilpi & Välimäki 2003, 

290.) Opinnäytetyössä käsittelimme haastateltujen henkilöiden ongelmia vain suuntaa anta-

vasti, jotta tunnistettavuus ei olisi mahdollista (Kuula 2006, 112). Haastateltujen kotipaikka-

kunnat eivät tule työssä esille, koska Kainuun paikkakunnat ovat pieniä ja riski tulla tunniste-

tuksi on meidän mielestämme suuri.  

Haastateltaville kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta ja sen merkityksestä myöhempää 

käyttöä varten. Aikalisä-ohjaajille toimittamissamme suostumuslomakkeissa haastateltaville 

kerrottiin, mikä on opinnäytetyömme tarkoitus. Ensimmäinen toimittamamme lomake osoit-

tautui epäkäytännölliseksi ja se sisälsi virheitä. Aikalisä-ohjaajille toimittamassamme tiedot-
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teesta puuttui haastateltavan allekirjoitus sekä meidän yhteystietomme. Aikalisä-ohjaajille oli 

epäselvää, kumpi liite palautuu takaisin meille ja kumpi jää vastaavasti haastateltavalle. En-

simmäisistä lomakeversioista molemmat palautuivat meille. Teimme tarvittavat korjaukset ja 

jätimme ne Aikalisä-ohjaajille jaettavaksi. 

Noudatimme opinnäytetyötä tehdessämme salassapitovelvollisuutta. Kerätty aineisto pidet-

tiin haastattelijoiden hallussa siten, että ulkopuoliset eivät päässeet käsittelemään aineistoa ja 

aineisto tuhottiin heti, kun sitä ei enää tarvittu. (Kuula 2006, 87.)Erillistä lupaa aineiston ke-

ruuta varten emme tarvinneet, koska teimme opinnäytetyötämme Aikalisä hankkeen sisällä. 

Haastateltaville kerrottiin heidän oikeudestaan tulla kuulemaan valmiin opinnäytetyön tulok-

sia.  

9.2  Luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Siksi luotetta-

vuuden arviointi koskee koko prosessia. Tämän vuoksi laadulliset tutkimusraportit ovat hen-

kilökohtaisempia ja tutkijan omaa pohdintaa sisältäviä. Tutkimuksen uskottavuus muodostuu 

tutkijan ja tutkittavan tulkintojen yhdenmukaisuudesta. Haastattelussa usean havainnoitsijan 

käytöllä voidaan varmistaa tutkimuksen objektiivisuus.  Yhden haastattelijan näkemys haasta-

tellun antamasta tiedosta voi jättää tulkinnan kapeaksi.(Eskola & Suoranta 2000, 210-214). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu myös tutkimusaineiston oikeaan hankintaan, 

analyysiin sekä tulkintaan ja raportointiin.  Aineiston hankinnassa keruumenetelmällä ja tek-

niikalla on merkitystä luotettavan tutkimuksen aikaansaamiseksi. Valitsimme aineistonke-

ruumenetelmäksi teemahaastattelun, koska haluamme syvällistä tietoa haastateltavista. Tee-

mahaastattelu antaa myös haastateltavalle mahdollisuuden kertoa vapaasti kokemuksiaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja raportointi voivat 

olla meille hitautensa vuoksi ongelmallisia, koska valmiita malleja niiden tekemiseen ole.  

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa myös aineiston analysointi. Aineisto litteroidaan ja 

tarkastetaan onko haastattelun sisältämä tieto puutteellista. (Hirsjärvi, Liikanen, Remes & 

Sajavaara 1993, 53.) Haastateltavat kertoivat tutkittavasta aiheesta oman ymmärryksensä 

pohjalta (Hirsjärvi ym. 2004, 198). Oletimme tämän pohjalta, että haastateltavat vastasivat 

rehellisesti kysymyksiimme ja siltä osin opinnäytetyön tulokset ovat luotettavia. Haastattele-
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malla tehtävän tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää haastateltavien taipumus antaa sosi-

aalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2004, 195).  Haastateltava haluaa mahdollisesti 

antaa itsestään miellyttävän kuvan, eikä kerro kaikista asioistaan rehellisesti. Tämän vuoksi 

haastattelijan on pohdittava tarkkaan kysymysten asettelua ja tyyliään esittää kysymyksiä, jotta 

ei vaikuttaisi haastateltavan antamiin vastauksiin.   

Kirjallisuudessa on olemassa kriteerejä, joilla voidaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

mitata. Eskolan ja Suorannan (2000, 211) teoksen mukaan uskottavuutta määritellään sen 

mukaan, miten tutkijan ja tutkittavan tulkinnat vastaavat toisiaan. Uskomme, että tekemäm-

me tulkinnat vastaavat tutkittavien mielipiteitä Aikalisä-tukipalvelun toimivuudesta, koska 

olemme tulkinneet ja analysoineet vastauksia lukuisia kertoja.   

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset voidaan siirtää yleiseen tutkimustie-

toon. Laadullisessa tutkimuksessa yleistykset eivät kuitenkaan ole aina mahdollisia. (Eskola & 

Suoranta 2000, 211-212.) Opinnäytetyömme tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä ei voi yleis-

tää, mutta ne ovat siirrettävissä hyödyntämään käytäntöä. Keräämämme aineisto perustuu 

Aikalisä-tukipalveluun osallistuneiden asiakkaiden mielipiteistä tukipalvelun toimivuudesta.  

Vahvistuvuus on laadullisessa tutkimuksessa sitä, että tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa 

ilmiötä käsitelleestä tutkimuksesta (Eskola & Suoranta 2000, 212). Olemme huomanneet tu-

loksien vertailussa yhtäläisyyksiä omaan opinnäytetyön tuloksiin verrattuna. Varusmiespalve-

luksen keskeyttämisen syyt olivat samankaltaisia, kuin kutsunnoissa vapautukseen johtaneet 

syyt. Tulosten todellisuutta vahvistettiin myös pyytämällä toimeksiantajan arviota tuloksien 

totuudenmukaisuudesta. 

Uskottavuus kertoo kuinka totuus on muotoutunut tutkijan ja tiedonantajien kesken (Nikko-

nen 1997, 146). Opinnäytetyön haastateltavien samankaltainen tausta ja samantyyliset koke-

mukset tuentarpeesta lisäävät tiedon uskottavuutta haastattelijoiden näkökulmasta. Työssä 

käytetty teoria oli pohjana haastattelua tehdessämme. Verratessa haastattelujen vastauksia 

aiempiin tutkimuksiin, voimme päätellä tulosten olevan uskottavia. 

Aineiston kyllästeisyydellä tarkoitetaan sitä, että ilmiöstä saadaan kaikki olennainen tieto, haas-

tatteluja jatketaan niin kauan kuin ne tuottavat uutta tietoa (Nikkonen 1997, 147). Mieles-

tämme haastateltavien määrä oli sopiva, vaikka heitä oli vain kaksi. Teimme haastattelujen 

aikana lisäkysymyksiä, joilla saimme haastateltavilta uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä, sekä 

pystyimme syventämään tietoa. Haastateltaville esittämämme kysymykset olivat selkeitä, eikä 
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aineisto muodostunut liian laajaksi. Haastatellessamme huomasimme, että vastaukset olivat 

usein samankaltaisia.  

9.3  Yleinen pohdinta 

Olemme tehneet yhteensä lähes kaksi vuotta opinnäytetyötämme. Aikalisä-tukipalvelu oli 

vasta luomassa sijaansa Kainuussa, kun meille tuli toimeksiantajan puolelta mahdollisuus 

tehdä aiheesta opinnäytetyö. Alussa etenimme aikataulun mukaisesti ja kokosimme teoriatie-

toa Hannu Tikkaselta saamistamme Aikalisä- hankkeen materiaaleista. Saamamme materiaali 

oli ainoa teoriatieto tästä hankkeesta, mitään muuta julkaistua tietoa ei ollut. Jouduimme 

myös käyttämään paljon Internet-lähteitä. Myös asepalvelus, siihen kuuluvat termit sekä puo-

lustusvoimien toiminta ei ollut meille entuudestaan tuttua. Jo siihen tutustuminen ja kirjalli-

suuden lukeminen aiheesta vei aikaa. Se oli työlästä ja hidasta, mutta kuitenkin palkitsevaa, 

kun saimme mielestämme hyvää teoriatietoa opinnäytetyöhömme. 

Alun perin tarkoituksenamme oli ottaa kohdejoukoksi Kajaanin kutsunnoissa C, D, E-

palveluskelpoisuusluokan saaneita miehiä, mutta emme saaneet ensimmäisellä kierroksella 

yhtään haastateltavaa Kajaanin alueelta. Osa syy tähän oli sekä Aikalisä-ohjaajien että oman 

ajan puute, koska emme päässeet kutsuntatilaisuuteen jakamaan suostumuslomakkeita. Aika-

lisä-ohjaajat eivät toimittaneet saate- ja lupakirjeitä Aikalisä-tukipalveluun osallistuneille toi-

vomallamme tavalla, koska uskoivat sen sekoittavan omaa toimintaansa. Tiedon tästä saim-

me vasta 2007 keväällä, ryhtyessämme sopimaan haastatteluaikoja haastateltavien kanssa. 

Tämän jälkeen vastoinkäymiset alkoivat ja jouduimme pohtimaan jopa kohderyhmän vaih-

tamista. Silloin pohdimme yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, että haastattelisimme Aikalisä-

ohjaajia. Tämä olisi muuttanut koko opinnäytetyömme sisällön. Emme ajan ja omien voima-

varojen ehtymisen vuoksi ryhtyneet tähän, vaan sinnikkäästi otimme yhteyttä Kainuun Aika-

lisä-ohjaajiin saadaksemme haastateltavia. Saimme kolmelta vuonna 2007 kutsunnoissa käy-

neiltä mieheltä luvan haastatteluun. He olivat kotoisin Kainuusta, joten kohderyhmämme 

muuttui jälleen alkuperäisestä. Tämän koimme kuitenkin muodostuvan vähemmän rasitta-

vaksi itsellemme muihin vaihtoehtoihin nähden. 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut kokonaisuudessaan vaativampaa ja työläämpää kuin ajat-

telimme. Aikataulujen muuttuminen on ollut jokapäiväistä. Omat tavoitteet olivat aluksi kor-
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kealla, mutta vastoinkäymisten ja motivaation hiipumisen vuoksi niitä on jouduttu laske-

maan.  

Kaikesta huolimatta olemme kuitenkin saaneet opinnäytetyön tekemisen kautta ainutlaatui-

sen mahdollisuuden kehittää omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri tahojen kanssa. Op-

ponenttina oleminen vahvisti omia kykyjä ilmaista mielipiteitä ja ohjata toisia opiskelijoita. 

Opponenteilta saama palaute on ollut rohkaisevaa ja rakentavaa. Palaute on myös mahdollis-

tanut tarkastella omaa työtä sellaisista näkökulmista, joihin itse ei ole kyennyt.  

Opinnäytetyön kautta olemme oppineet paljon niin itsestämme kuin toisistamme. Yhdessä 

työskentely on kasvattanut itsetuntemusta ja luottamusta omaan osaamiseen. Toisen tuki on 

ollut erittäin tärkeää ja hyödyllistä jaksamisen kannalta. Yksin emme olisi näin hyvin selvin-

neet.  Olemme myös syventäneet taitoa ottaa toisten mielipiteet huomion ja hyödyntäneet 

niitä työssämme. Meidän tulee tunnistaa terveyttä uhkaavia tilanteita ja tukea asiakasta selviy-

tymään näistä. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003, 4§.) Opinnäytetyö tukee tätä ammatillista 

kasvua ja osaamista. Olemme kehittyneet prosessin aikana oman työmme asiantuntijoiksi, 

halliten opinnäytetyön kaikki osa-alueet ja vaatimukset.  Terveydenhoitajana saamme tehdä 

töitä terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevien työmenetelmien avulla, johon tämä työ an-

toi hyvän oppimisen mahdollisuuden. 
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Hyvä Aikalisä- tukipalveluun osallistuja! 

 

Olemme terveydenhoitajaopiskelijoita Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Teemme 

opinnäytetyötä Aikalisä-projektissa. Tarkoituksenamme on selvittää Kajaanin kut-

sunnoissa CDE- palvelukelpoisuusluokan saaneiden miesten tuentarvetta. Selvitäm-

me myös mielipiteitä Aikalisä- tukipalvelun toiminnasta ja saadun avun hyödyllisyy-

destä.  

 

Keräämme aineiston haastattelemalla kutsunnoissa vapautuksen saaneita miehiä ja 

toivomme sinun osallistuvan haastatteluun. Käsittelemme haastattelusta saamamme 

tiedot erittäin luottamuksellisesti, emmekä julkaise nimiä tai muita henkilökohtaisia 

tietoja. Vastaajia ei voi tunnistaa valmiista työstä. Haastattelu tullaan nauhoitta-

maan. Kaikki siihen liittyvä aineisto tullaan hävittämään opinnäytetyön valmistuttua. 

Otamme sinuun yhteyttä kevään aikana sopiaksemme haastatteluajasta ja – tavas-

ta.  

 

Allekirjoittamalla tämän saatekirjeen annat luvan ottaa sinuun yhteyttä haastattelua 

varten. Voit toki kieltäytyä haastattelusta myöhemmin, vaikka nyt siihen suostutkin. 

Lisää yhteystietosi ja ympyröi saamasi palveluskelpoisuusluokka. 

 
Kiitos osallistumisestasi! 
   
 
Merja Homanen ja Mirva Mäkeläinen 
 
Nimi: 
   
Puhelinnumero: 
 
Sähköpostiosoite: 
 
Palveluskelpoisuusluokka: (Ympyröi)  
 
A =Pääsääntöisesti kaikkeen palvelukseen kelpaavat asevelvolliset 
B =Määrätyin rajoituksin palvelukseen kelpaavat  asevelvolliset 
C =Rauhan aikana palveluksesta vapautetut asevelvolliset 
D =Asevelvollisuuden  suorittamisesta kokonaan vapautetut asevelvolliset 
E =Tarkastustilaisuudessa palvelukseen kelpaamattomiksi todetut ja määräajan ku-
luttua uudelleen tarkastettavaksi määrätyt asevelvolliset  
 
 
 
Allekirjoitus: ______________________________________ 
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Opinnäytetyöhön osallistuminen 
 
 
Olen lupautunut Kajaanin kutsuntatilaisuudessa 2006 osallistumaan 
haastatteluun Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäy-
tetyöhön. Opinnäytetyö liittyy Aikalisä- tukipalveluun. Haastattelu-
ajankohta on joulukuussa 2006 tai tammikuussa 2007. Haastattelussa 
tullaan kysymään sen hetkisestä elämäntilanteesta, tukipalvelun toi-
minnasta sekä saadun avun hyödyllisyydestä.  
  
Merja Homanen ja Mirva Mäkeläinen 
 
 
Lisätietoja sähköpostitse: sth4samerjah@kajak.fi  tai sth4samirvam@kajak.fi 
Tai puhelimitse: XXXXXXXXX tai XXXXXXXX 
 
(puhelinnumerot peitetty lopullisesta opinnäytetyö versiosta) 
 
 
 
Allekirjoitus:        
 
 
 



LIITE 3/1 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ: 

 

TAUSTATIEDOT: asumismuoto, seurustelusuhde, työs-

sä/työtön/opiskelija/pohjakoulutus,   

 

MILLAISET ASIAT JOHTIVAT VAPAUTUKSEEN/PALVELUKSEN LYKKÄÄN-

TYMISEEN? 

 

MITKÄ OLIVAT AJANKOHTAISIA ASIOITA, JOISTA TUNSIT HUOLTA TAI 

JOTKA PITI SAADA JÄRJESTYMÄÄN? 

 

Esimerkiksi:  

• Fyysiset ongelmat 

• Sosiaaliset ongelmat (kaveripiiri, vanhemmat, seurustelusuhde) 

• Päihteet 

• Taloudelliset ongelmat ja toimeentulo (velkaa?)   

• Psyykkiset ongelmat (ahdistuneisuus, masennus, syrjäytyminen)  

• Väkivaltaisuutta 

• Opiskelu/ työelämä (onko ongelmia siellä?) 

• Muu tuen tarve? 

 

AIEMPI TUEN TARVE 

 

Oletko saanut aikaisemmin tukea henkilökohtaisiin asioihisi ennen Aikalisä-tukipalveluun 

osallistumista?  

Millaista tukea?  

Oliko tuki silloin hyödyllistä?  

Mitä olisi voinut tehdä toisin? 
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TUKIPALVELUN ANTAMA HYÖTY 

 

Millaiseksi koit Aikalisä-tukipalvelun?  

Millaista hyötyä sinulle oli palvelusta?  

Vieläkö olet tukipalvelun piirissä? 

Ohjattiinko sinut Aikalisä-tukipalvelusta muiden palvelujen piiriin? 

Mitä olisi voitu tehdä toisin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


