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The goal of rehabilitative work is employment. In addition, the goal can be 
to assess the clients’ ability to work, support their everyday life manage-
ment and prevent exclusion. The purpose of this thesis was to find out 
clients’ experiences of rehabilitation. The study was carried out in a work 
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Häme. 
 
The research material was collected with questionnaires in September 
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the participation was voluntary. The respondents were mostly 40-60 years 
old. 
 
According to the results of the study, social relationships and creating a 
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helps, women in particular, to be free of drugs and alcohol. Learning new 
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1 JOHDANTO 

Työ nähdään ihmisen elämää hahmottavana ja kannattelevana perustana. 
Työn merkitys näkyy toimeentulossa, se antaa merkityksellistä tekemistä 
sekä tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ja olla osana yhteisöä. Työttömyys 
puolestaan voi haavoittaa tätä perustaa monilta osin laskemalla elintasoa, 
heikentämällä niin ravitsemuksen laatua kuin fyysistä ja henkistä terveyt-
täkin. Erityisesti pitkittyessään työttömyyden psyykkiset ja sosiaaliset vai-
kutukset korostuvat. (Airio & Niemelä, 2013, s. 44) 
 
Kun työttömyys pyritään katkaisemaan aktivoivin toimenpitein, tavoit-
teena on ehkäistä tai katkaista syrjäytyminen työelämästä. Moniammatil-
lisella yhteistyöllä laaditaan aktivointisuunnitelma, joka toteutuu esimer-
kiksi kuntouttavana työtoimintana. Kuntouttava työtoiminta voidaan 
nähdä yhtenä välineenä myös sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävässä työssä. (Raunio, 2006, ss. 89 – 90 ) 
 
Työssäni kuntouttavassa työtoiminnassa olen neljän vuoden aikana saanut 
seurata läheltä kuntoutumisprosesseja. Sosiaaliseen kuntoutumiseen täh-
täävässä kuntouttavassa työtoiminnassa kuntoutumisen askeleet vievät 
tavallisesti paljon aikaa ja asiakkaan työllistyminen voi olla vielä kaukana. 
Olen tarkkaillut jo pitkään sosiaalisten suhteiden vaikutusta kuntoutumi-
seen. Halusin opinnäytetyössäni tutkia miten asiakkaat itse kokevat näitä 
asioita ja mitkä ovat niitä asioita, jotka tekevät kuntouttavan työtoiminnan 
merkitykselliseksi heidän elämässään. Halusin myös selvittää, mikä merki-
tys on erityisesti sosiaalisilla suhteilla ja sillä osallisuudella, jonka toimin-
taan osallistuminen tuottaa.  
 
Pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja kehitetään jatkuvasti, ja lain-
säädännöllä on ohjattu palveluiden piiriin entistä suurempi joukko jo pit-
kään työttömänä olleita henkilöitä, esimerkiksi vuoden 2018 alusta voi-
maan tuleen aktiivimallin myötä. Tilastollisesti on vaikea selvittää palvelui-
den vaikutuksia henkilöiden kuntoutumiseen, sillä kuntoutuminen on ta-
vallisesti hidasta ja voi viedä vuosia. Toisaalta kuntoutumisen tavoite ei 
välttämättä ole selkeästi hahmotettavissa tai tavoitteena ei edes ole työ-
kyvyn parantuminen vaan pikemminkin nykyisen tilanteen ylläpitäminen.  
 
Matalan kynnyksen kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaat tulevat eri-
laisista lähtökohdista ja tavoitteet kuntoutumiselle ovat aina henkilökoh-
taisesti asetettuja. Ulkopuolelta asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
voidaan todeta, jos tavoitteet etenemisestä suunnitellulla polulla toteutu-
vat esimerkiksi palkkatukityönä tai opintojen aloittamisena. Toisaalta jou-
kossa on suuri määrä henkilöitä, joilla näin selkeää etenemistä ei voida ha-
vaita vaan työtoiminnan merkitys kuntoutumisen kannalta jää hämärän 
peittoon. Opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen tavoitteena on 
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selvittää niitä asioita, jotka asiakkaat itse kokevat kuntouttavina ja eteen-
päin vievinä.  
 
Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja vastaajina oli kuntouttavan työ-
toiminnan asiakkaita yhdestä toimintapaikasta. Tutkimukseen osallistu-
neessa kuntouttavan työtoiminnan yksikössä on sosiaaliseen kuntoutuk-
seen perustuvaa toimintaa. Asiakkaat ovat kuntoutumisen polullaan alku-
taipaleella tai haasteet kuntoutumiselle ovat erityisen suuria. Työtoimin-
nan lähtökohtana on sosiaalinen yhdessä oleminen ja tekeminen eikä asi-
akkailla ole varsinaisia työtehtäviä.  Kuntouttavaa työtoimintaa järjestävän 
tutkimuksen tilaaja saa tietoa niistä sosiaalisista ja toiminnallisista teki-
jöistä, joilla on positiivinen vaikutus kuntoutumiseen tässä yksikössä ja 
asiakasryhmässä. 
 
Kuntouttava työtoiminta on ollut monesti arvostelun kohteena niin leh-
dissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Esimerkkinä voidaan mainita vaik-
kapa Iltalehden artikkeli (Nyman, 2018), jossa asiakkaiden kerrotaan kriti-
soivan kuntouttavaa työtoimintaa tehottomaksi ja hyödyttömäksi orja-
työksi. Samantyyppistä asennoitumista kuntouttavaan työtoimintaan koh-
taa hyvin usein. Tutkimuksellani haluan löytää ja osoittaa myös toisenlaista 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden näkökulmaa ja työtoiminnan mer-
kityksiä.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET  

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat syrjäytyminen ja sen ehkäisy, osalli-
suus, sosiaalinen kuntoutuminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava 
työtoiminta tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saada niin sosiaalisia kon-
takteja kuin osallisuutta kuulumalla ryhmään. Sidos yhteiskuntaan ja mui-
hin samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin auttaa ehkäisemään syrjäy-
tymistä. Kuntouttavassa työtoiminnassa pitkään työttömänä olleella on 
mahdollisuus kehittää itseään ja tuettuna etsiä omaa polkuaan elämässä 
eteenpäin.  
 

2.1 Syrjäytyminen ja sen ehkäisy 

Syrjäytyminen käsitteenä on peräisin Ruotsissa tehdystä työttömyystutki-
muksesta. Suomessa sitä alettiin käyttää varovaisesti käsitteenä sen epä-
määräisyyden vuoksi ja käsitteen analyysia on tehty vain vähän. Suomessa 
köyhyyttä ja syrjäytymistä alettiin tutkia uudelleen 80-luvun puolivälissä ja 
seuraavalla vuosikymmenellä syrjäytyminen käsitteenä oli jo yleisessä käy-
tössä sosiaalitutkijoiden keskuudessa. Käsitteen yleistymiselle lienevät 
syynä yhteiskunnallisen myllerryksen aika ja toisaalta myös köyhyyskäsit-
teen korvautuminen syrjäytymisellä. (Heikkilä, 2000, ss. 167 – 168)  
 
Kyösti Raunio (2006, s. 9) määrittelee syrjäytymisen yksilöä yhteiskuntaan 
yhdistävien siteiden heikkoudeksi. Pääasiassa tätä syrjäytymistä tarkastel-
laan yhteiskunnan eikä niinkään yksilön kannalta. Syrjäytyminen on nähty 
syrjäytymisenä valtavirrasta ja sosiaalisen osallisuuden vähenemisenä. 
Raunio myös toteaa yksilöä yhteiskuntaan yhdistävien siteiden määritty-
vän erityisesti työstä syrjäytymisessä. Toisaalta osallisuus ja integraatio 
täyttyvät työelämään osallistumisen kautta. Työllistymistä pidetään tär-
keimpänä syrjäytymisen ehkäisyssä. 
 
Syrjäytyminen on kaiken kaikkiaan varsin monisäikeinen asia. Kirjassa Syr-
jäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla syrjäytyminen määritellään 
seuraavasti: ”Syrjäytyminen on sivuun joutumista sosiaalisista suhteista, 
vaikuttamisesta ja vallan käytöstä, mahdollisuudesta osallistua työhön, ku-
lutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.” Sanana syrjäytyminen tulkitaan 
useimmiten negatiiviseksi. Tulkinta on kuitenkin aina melko ongelmallista, 
koska siihen vaikuttaa esimerkiksi se kuka termiä käyttää tai missä yhtey-
dessä sitä käytetään. Syrjäytyminen käsitteenä kuuluu lähinnä sosiaalipo-
litiikkaan ja sosiaalityöhön. (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen, 2010, ss. 11 
– 12) 
 
Ei voida ajatella, että pelkästään yksittäinen huono-osaisuus, kuten työttö-
myys, johtaisi syrjäytymiseen, sillä kyse on enemmänkin pitkistä proses-
seista ihmisen elämässä. Syrjäytynyt asema muodostuu pitkäaikaisesta 
huonommasta tai heikommasta asemasta yhteiskunnassa. Syrjäytymiseen 
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voi johtaa mikä tahansa erilaisuus, etenkin silloin, jos poiketaan jollakin ta-
valla yhteiskunnan normeista. Syrjäytyminen voi koskettaa niin yksilöä 
kuin jotakin ryhmää. (Laine, ym., 2010, ss. 11 – 12)  
 
Työttömyys ei itsessään ole syrjäytymistä. Monilla työttömillä elämä voi 
olla aktiivista ja sosiaalista työttömyydestä ja heikentyneestä taloudelli-
sesta asemasta huolimatta. Pitkittyessään työttömyys voi kuitenkin johtaa 
syvempiin taloudellisiin ongelmiin ja ammattitaidon heikentymiseen. Työt-
tömyyden pitkittymiseen voivat vaikuttaa päihteiden käyttö tai nuorilla 
työttömäksi jääminen heti valmistumisen jälkeen. Vanhempien pitkään 
kestävä työttömyys voi aiheuttaa myös lapsen elämässä syrjäytymiseen 
johtavan kehityksen. (Salonen & Holma, 2001, ss. 33 – 34)   
 
Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan pitää osana syrjäytymisen vastaista 
työtä. Osa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista ei pääse muualle 
kuin työtoimintaan. Sitä ei välttämättä edes ajatella ponnahduslautana 
työmarkkinoille vaan pikemminkin toimintana, joka vahvistaa itsetuntoa ja 
arkisia selviytymisen taitoja. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä sekä sen mu-
kanaan tuomia haittoja. (Laine, ym., 2010, s. 9)    
 

2.2 Osallisuus 

Osallisuus on käsitteenä saanut alkunsa sosiologiasta. Sen sijasta on pit-
kään käytetty inkluusion käsitettä, joka on syrjään joutumisen eli eks-
kluusion vastakohta. Osallisuus on usein mukana keskusteltaessa kansa-
laisoikeuksista, yhteiskunnallisesta tasa-arvoisuudesta ja solidaarisuu-
desta. Osallisuutta voidaan pitää niin arvotavoitteena kuin välineenä yh-
teiskunnallisten ongelmien hoitamisessa. Se on tasavertaisia oikeuksia ja 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan sen eri osa-alueilla ja 
instituutioissa, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Lisäksi osallisuus on 
myös henkilökohtainen tunne tai kokemus, jota ei voida ulkopuolelta mää-
rittää. (Raivio, 2017) 
 
Ihmisten sosiaalinen yhteenkuuluvuus kansalaisyhteiskunnassa on yhdis-
tetty useimmiten johonkin yhteiseen statukseen, joka voi olla esimerkiksi 
elämäntilanne tai sairaus. Yhteisen intressin pohjalta voidaan toimia yhtei-
sön hyväksi. Kuuluminen erilaisiin yhteisöihin tukee ihmisen hyvinvointia, 
luo mahdollisuuden vaikuttaa ja saada sosiaalisia suhteita. Juuri sosiaali-
silla suhteilla on tärkeä merkitys. Ne muokkaavat ihmisen identiteettiä ja 
minäkuvan rakentumista. Osallisuus koetaan yhteisöön kuulumisena 
työssä, harrastuksessa tai vaikkapa järjestötoiminnassa. Se on samalla sekä 
sitoutumista että vastuun kantamista omasta toiminnasta. Osallistumalla 
ihminen voi kokea olevansa osa yhteisöä ja yhteiskuntaa ja voi aktiivisesti 
vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. (Särkelä, 2011, ss. 154 – 155) 
 
Suomen hallitus ja Euroopan unioni ovat asettaneet osallisuuden edistä-
misen yhdeksi tavoitteistaan. Osallisuudella on todettu olevan tärkeä 



5 
 

 
 

asema niin eriarvoisuuden vähenemisessä kuin köyhyyden ja syrjäytymi-
sen ehkäisyssäkin. Osallisuutta voidaan kokea toimimalla osana jotakin yh-
teisöä tai ryhmää. Yhteiskunnallinen osallisuus näkyy puolestaan tasaver-
taisena mahdollisuutena esimerkiksi terveyteen, koulutukseen, työhön ja 
toisaalta myös mahdollisuutena vaikuttaa asioihin niin omassa elämässä 
kuin yhteiskunnassakin. Osallisuuden aste ja tavat vaihtelevat läpi ihmisen 
elämän, aina elämäntilanteesta riippuen. (THL, 2019)  
 
Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä osallisuudella ja yhteisöllisyydellä on 
erityisen suuri merkitys. Puutteet osallisuuden ja yhteisöllisyyden osa-alu-
eilla vaarantavat sosiaalisesti kestävän kehityksen, joka voi ilmentyä esi-
merkiksi levottomuuksina, kuten joissakin Euroopan maissa on tapahtunut 
pahoinvoinnin purkautuessa. Sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta 
olisi tärkeää, että mahdollisimman monilla olisi sopiva kanava osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan menestys, myös taloudellinen, on 
pitkälti riippuvaisia sosiaalisen kestävän kehityksen onnistumisesta. (Sär-
kelä, 2011, ss. 155 – 164) 
 
Koulutuksella ja sosioekonomisella asemalla on todettu olevan melko pal-
jon merkitystä osallistumiselle yhteisöjen toimintaan. Korkeammassa am-
mattiasemassa olevien henkilöiden on todettu osallistuvan huomattavasti 
enemmän erilaisten yhteisöjen toimintaan kuin esimerkiksi työttömien. 
Työ ja työyhteisö itsessään ovat yksi merkittävimmistä osallisuuden muo-
doista. Työ on myös iso osa ihmisen identiteettiä ja yhteiskunnallista ase-
maa. Työstä tulevan osallisuuden pitkäaikainen puuttuminen luo vaaran 
syrjäytymiselle. (THL, 2019)  
 
Syrjäytyminen aiheuttaa sosiaalisten suhteiden heikkenemistä. Yhteisöissä 
tapahtuva toiminta ja vuorovaikutus ehkäisevät ja korjaavat näitä vaiku-
tuksia. Sosiaalisella toiminnalla on monin tavoin hyvää tekeviä vaikutuksia. 
Yhdessä toisten kanssa tekeminen ja vuorovaikutus lisäävät hyvinvointia ja 
terveyttä, vaikka yhteisössä olisi sosiaalisia ongelmia. Yhteisöllisillä työme-
netelmillä on pitkät perinteet sosiaalityössä. (Hyväri & Nylund, 2010, ss. 29 
– 30.  
 

2.3 Sosiaalinen kuntoutuminen 

 
Kuntoutumisen käsite on ajan myötä alettu yhdistää fyysisen vamman tai 
sairauden lisäksi koskemaan myös psyykkisiä ja niihin liittyvien sosiaalisten 
ongelmien hoitamista. Käsitteenä kuntoutus ei edelleenkään ole kovin sel-
keä. Kuntoutuminen on osa prosessia, jossa eri tavoin edistetään työ- ja 
toimintakykyä sekä elämänhallintaa. Elämänhallinta ja elämän laatu ovat 
kuntoutumisen päätavoitteita silloin, kun työhön tähtäävää kuntoutumista 
ei voida pitää realistisena. (Salonen ym., 2001, s. 69)    
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Sosiaalisella kuntoutumisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat 
ihmisen sosiaalista toimintakykyä. Sen avulla ehkäistään syrjäytymistä ja 
edistetään osallisuutta. Sosiaalinen kuntoutuminen edistää ihmisen kykyä 
selviytyä arkipäivän toiminnoistaan, vuorovaikutussuhteistaan ja erilaisista 
rooleistaan omassa toimintaympäristössään. Sosiaalista kuntoutusta jär-
jestetään monissa eri muodoissa, niin yksilöllisenä ohjauksena kuin osana 
jotakin toiminnallista yhteisöä, esimerkiksi kuntouttavassa työtoimin-
nassa. (Kuntoutusportti, 2019) 
 
Kun työ on elämässä tärkeä asia, työttömyydellä on vakavat vaikutukset. 
Tutkimuksissa on todettu työttömyyden aiheuttavan psyykkisiä stressioi-
reita. Väsymys, ahdistuneisuus, sosiaalisten suhteiden välttäminen ja pas-
siivisuus ovat merkkejä stressin oireista. Työn merkityksellisyydellä on vai-
kutusta myös koettuun toimintakykyyn. Näillä henkilöillä toimintakyky 
vahvistuu työtä tekemällä. Toimintakyvyn ohella työn merkityksellisyydellä 
on tutkittu olevan selkeä yhteys itsetuntoon työttömyyden kohdatessa. 
Työttömyys on tuottanut epäonnistumisen ja arvottomuuden tunteita 
niille, joille työ on ollut erityisen tärkeää. Pitkittyneen työttömyyden on to-
dettu heikentävän itsetuntoa ja terveyttä. (Vesalainen & Vuori, 1996, ss. 4, 
52 – 53) 
 
Sosiaalinen kuntoutus yhdistetään useimmiten osaksi sosiaalityötä, mutta 
sillä on osansa myös työllisyyspalveluiden starttiryhmätoiminnassa, jossa 
edistetään pitkäaikaistyöttömien osallisuutta, parannetaan työvalmiuksia 
ja sosiaalista toimintakykyä. Pitkään jatkunut työttömyys voi aiheuttaa pal-
veluista syrjäytymistä ja vähentää sosiaalisia suhteita. Se voi heikentää 
mahdollisuuksia työllistyä. Tavoitteita ei ehkä pystytä asettamaan tai ne 
ovat epärealistisia. Työelämään kuntoutuminen ei ole välittömänä tavoit-
teena, vaan tarkoitus on vahvistaa työllistymisen ja työelämäosallisuuden 
valmiuksia. (Böckerman, 2018, s. 231) 
 
Böckerman (2018, s.231) on todennut ryhmämuotoisen työtoiminnan 
edistävän työllistymistä ja sosiaalista integraatiota kuin myös vahvistavan 
itsetuntoa ja lisäävän aktiivisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalisesta kuntout-
tamisesta on hyötyä tilanteissa, joissa asiakkaalla on rikkonainen työhisto-
ria tai epäonnistuneita työllisyyttä edistäviä toimenpidejaksoja, sosiaalis-
ten tilanteiden pelkoa, elämänhallinnan ongelmia tai vähäinen koulutus-
tausta. Kuntouttavana työtoimintana sosiaalinen kuntoutus on osa pitkä-
aikaistyöttömien aktivointiprosessia. 
 

2.4 Kuntouttava työtoiminta 

Työllistymisen ja työkykyiseksi kuntouttamisen taustalla on politiikka, jolla 
pyritään luomaan kaikille mahdollisuus omaan toimeentuloon sekä osalli-
suuteen yhteiskunnan toiminnoista. Kansallisten taloudellisten intressien 
lisäksi julkisella vallalla on velvollisuus työllisyyden edistämiseen. Tavoit-
teena on jokaiselle turvata perustuslaillinen oikeus työntekoon. 
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Aktivointipolitiikka työllisyydenhoidossa on johtanut erilaisiin työttömiä 
velvoittaviin toimenpiteisiin. Työnhaku- ja aktivointisuunnitelmilla on py-
ritty ehkäisemään niin yksilöille itselleen kuin myös yhteiskunnalle kalliiksi 
tulevia pitkäaikaistyöttömyyden haittavaikutuksia. (Lampinen & Pikku-
saari, 2012, ss. 27 – 31) 
 
Kuntouttavan työtoiminnan matalan kynnyksen toiminnassa asiakkailla voi 
olla hyvin erilaisia ongelmia. Tavallisia ongelmia ovat erilaiset arjenhallin-
nan ongelmat: päivärytmi saattaa olla sekaisin tai asiakkaalla voi olla on-
gelmia päihteiden kanssa. Myös mielenterveysongelmat tai oppimisvai-
keudet voivat olla syynä tulla mukaan toimintaan. Tavoitteena on ensisijai-
sesti asiakkaan toimintakyvyn parantuminen niin, että voidaan siirtyä seu-
raavalle askelmalle kuntoutumisen polulla. Toiminta perustuu pääasiassa  
sosiaaliseen vahvistamiseen.  (Huumonen, 2014, s. 27)   
 
Lainsäädäntö, valvonta sekä järjestämisvastuu kuuluvat Suomessa työllis-
tämisessä ja työhön kuntoutumisessa kolmen eri ministeriön alaisuuteen. 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeinoelämän toimintaympäristön 
kehittämisestä ja työmarkkinoiden toimivuudesta. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö vastaa sosiaaliturvasta sekä ammatillisesta ja lääkinnällisestä kun-
toutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on koulutuksen ja 
osaamisen alue työllistymistä edistävinä toimintoina. Palvelut työhön kun-
toutumiseksi ja työllistymistä tukeva toiminta järjestetään aina jonkin vi-
ranomaisen toimesta. (Lampinen ym., 2012, ss. 29 – 30)  
 
Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001 § 1) säädetään toimenpi-
teistä, joilla edistetään pitkään työttömänä olleen henkilön mahdollisuuk-
sia työllistyä, kouluttautua tai osallistua TE-viranomaisen tarjoamaan työ-
voimapalveluun. Laki sisältää myös säädökset toimenpiteisiin osallistuvan 
henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuntouttava työtoiminta sosiaali-
palveluna pohjautuu Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014). Toiminta on myös 
työllistymistä edistävä palvelu ja näin ollen työttömyysetuuden maksua ja 
poissa oloja   koskevat säädökset perustuvat työttömyysturvalakiin (Työt-
tömyysturvalaki 30.12.2002/1290). (THL, 2017) 
 
Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ei ole laissa määritelty muulla tavoin, 
kuin että sen tulee edistää asiakkaan elämänhallintaa ja parantaa työelä-
mävalmiuksia. Toimintaa voidaan järjestää työtoimintana, ryhmätoimin-
tana tai yksilövalmennuksena. Se pitää järjestää asiakkaan kyvyt ja tarpeet 
huomioiden niin, että sillä voidaan saavuttaa toiminnalle asetetut tavoit-
teet. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös toimintakyvyn ar-
viointina. Kuntoutumisen tulisi olla erilaisia vaiheita sisältävä prosessi, joka 
etenee asiakkaan kuntoutumisen myötä. (THL, 2017)    
 
Kunnan velvollisuus on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Se voi järjes-
tää toimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien tai kuntayhtymien tai rekis-
teröidyn yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Työ-
toiminnassa oleva henkilö ei ole virka- tai työsuhteessa järjestävään 
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tahoon. Työtoimintajakso kestää kolmesta kuukaudesta jopa kahteen vuo-
teen kerrallaan, ja toimintaan osallistutaan vähintään kerran viikossa nel-
jän tunnin ajan. (Lampinen ym., 2012, s. 39) 
 
Kuntouttavan työtoiminnan on todettu edistävän hyvinvointia ja osalli-
suutta. On harvinaista, että toiminnasta työllistytään suoraan. Kuntout-
tava työtoiminta voi olla luonteeltaan pikemminkin ylläpitävää ja se voi olla 
myös ainoaa yhteisöllistä toimintaa, josta asiakas elämäntilanteessaan voi 
selvitä. Toimintajakson aikana asiakasta tulisi tukea mahdollisimman pal-
jon kuntoutumisessa ja edistää osallisuutta, jotta olisi mahdollista  edetä 
jatkopoluille. (Böckerman, 2018, s. 235)  

3 AIEMMAT TUTKIMUKSET AIHEESTA 

Kuntouttavaa työtoimintaa on tutkittu eri näkökulmista, niin asiakkaiden 
kuin järjestävän tahon. Suurin osa tutkimuksesta on tehty Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen toimesta. Jarno Karjalainen on vuonna 2011 tehnyt 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkimuksen Askelia kohti työelä-
mää: ASKEL-hankkeen kokemukset ja toimenpide-ehdotukset. Hankkeen 
tavoitteena on ollut järjestää vaikeasti työllistyville henkilöille toimivampia 
ja oikea-aikaisia kuntouttavia palveluita moniammatillisessa yhteistyössä. 
Karjalainen on tehnyt Vappu Karjalaisen kanssa vuonna 2011 Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle selvityksen Kuntouttava työtoiminta kunnissa - Ar-
vioita toiminnan järjestämistavasta ja kehityssuunnasta.   
 
Iris Sandelinin vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tekemä 
kirjallisuuskatsaus Kuntouttava työtoiminta asiakkaiden kokemana on lä-
hellä opinnäytetyöni aihetta. Katsauksessa tutkittiin asiakkaiden toimin-
nalle antamia merkityksiä. Tuoreimpana tutkimuksena Päivi Mäntyneva ja 
Heikki Hiilamo ovat tehneet vuonna 2017 etnografisen tutkimuksen Osal-
lisuuden ja osattomuuden dynamiikka työtoiminnassa. Tarkastelun koh-
teena on se, millaista osallisuutta työtoiminta asiakkailleen mahdollistaa 
tai mitä se sulkee pois asiakkaiden omien kokemusten mukaan. Tutkimuk-
sessa oli paljon yhteneväisiä tuloksia oman tutkimukseni kanssa. 
 
Kuntouttavaa työtoimintaa on tutkittu myös ammattikorkeakoulujen opin-
näytetöissä. Kari Marttila ja Jari Ojanperä ovat tehneet vuonna 2011 opin-
näytetyön Seinäjoen ammattikorkeakoululle sosiaalialan koulutusohjel-
maan otsikolla Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuus: Tutkimus kun-
touttavan työtoiminnan vaikuttavuudesta Seinäjoella. Tutkimuksessa sel-
vitettiin kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden työllisty-
miseen, toimintakykyyn ja työkykyyn. 
 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opis-
kelija Susanna Holopainen on tehnyt opinnäytetyönä tutkimuksen Asiak-
kaiden kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen vaikutuksesta 
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elämänhallintaan. Tutkimuksessa selvitettiin työtoiminnan vaikutuksia elä-
mänhallintaan Peruspalvelukeskus Oivassa vuonna 2012. Inga Labba on 
vuonna 2013 tehnyt sosiaalialan opinnäytetyön Kemi-Tornion ammattikor-
keakoulussa nimellä "Siitä seuraa yllättävän paljon hyvää": Kuntouttava 
työtoiminta asiakkaiden näkökulmasta. Opinnäytetyössä tutkittiin asiak-
kaiden omaa näkemystä kuntouttavasta työtoiminnasta ja nostettiin esille 
asiakkaan oma ääni. 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTTAMINEN 

Kautta aikain on ihmisillä ollut ongelmia, joita on pyritty ratkaisemaan eri-
laisilla keinoilla. Tutkimuksen tekemiseen ryhdytään usein siksi, ettei ole-
massa olevalla tiedolla pystytä ratkaisemaan käsillä olevaa ongelmaa. Täl-
laista ongelman ratkaisemisen tarpeesta syntyvää tutkimusta kutsutaan 
soveltavaksi tutkimukseksi. Perustutkimus on puolestaan enemmänkin tie-
don halusta syntyvää tutkimusta, ja sitä tehdään selittämään ilmiöitä eikä 
sen taustalla ole käytännön tarvetta. Tutkimuksista saatu tieto sulautuu 
monesti arkipäivän yleisenä pidettyyn tietoon ja on vaikeaa arvata, että 
jokin jo selviönä pitävämme asia onkin alun perin tieteellisesti tutkittua tie-
toa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, ss. 20 – 21) 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 

Halusin tutkia asiakkaan kokemusta kuntouttavan työtoiminnan kuntoutu-
misprosessista selvittääkseni sosiaalisen kuntoutumisen tarvetta, merki-
tystä asiakkaalle ja vaikutuksia kuntoutumisen kannalta. Kuntouttavan työ-
toiminnan matalan kynnyksen toiminnassa asiakkaat ovat pääsääntöisesti 
pitkään työttömänä olleita, syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia 
henkilöitä. Sosiaalisten suhteiden lisäksi tutkin asiakkaan kokemusta 
muista kuntoutumiseen vaikuttavista asioista. Tutkimuksen tuloksia voi-
daan käyttää toiminnan suunnittelussa sosiaaliseen kuntoutumiseen pai-
nottuvassa kuntouttavan työtoiminnan pajassa. Tilaajan toiveena oli saada 
tietoa pajan toiminnan sosiaalisista ja toiminnallisista tekijöistä, jotka asi-
akkaan mielestä vaikuttavat positiivisesti kuntoutumiseen.  
 
Rajasin tutkimuksen koskemaan kuntoutumisen alkutaipaleella olevien ko-
kemuksia kuntoutumisesta ja niistä elementeistä, jotka tässä vaiheessa 
kuntoutumista koetaan. Kuntoutumisen reitti on aina yksilöllinen ja voi 
siksi olla hyvin monimuotoinen. Olisi mahdotonta verrata kokemuksia, jos 
aineistoa kerättäisiin kuntoutumisen polun eri vaiheissa olevilta kuntoutu-
jilta. 
 



10 
 

 
 

4.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävänä on selvittää, mitkä ovat ne tekijät asiakkaiden mie-
lestä, jotka vaikuttavat kuntoutumiseen sosiaaliseen kuntoutumiseen kes-
kittyvässä kuntouttavassa työtoiminnassa. Tutkimuskysymyksiä ovat seu-
raavat: 
 
- Kuinka merkittäviä sosiaaliset suhteet ovat kuntouttavassa työtoimin-

nassa? 
- Kuinka toimintaan osallistuminen vaikuttaa elämänhallintaan (esim. 

päivärytmi ja päihteiden käyttö)? 
- Mitkä asiat ovat merkityksellisiä kuntouttavassa työtoiminnassa asiak-

kaan näkökulmasta? 
 

  

4.3 Aineistonkeruu kyselylomakkeilla 

Tutkimuksen tekeminen koostuu useista erilaisista vaiheista. Aiheen valin-
nan ja rajauksen jälkeen valitaan tarkoituksenmukaisin aineiston keräys-
menetelmä. Aineisto analysoidaan ja analyysin perusteella tehdään johto-
päätökset tutkimuksen tuloksista. Aineiston keräämisessä oleellinen asia 
on saatujen vastausten määrä ja laatu. Näistä vastauksista muodostuu 
otos jostakin perusjoukosta. Perusjoukko on se ryhmä, josta tietoa halu-
taan kerätä. Tarkoituksena on otoksen perusteella yleistää vastaukset kos-
kemaan koko perusjoukkoa. Olennaista otoksen onnistumisessa on se, että 
kuka tahansa perusjoukosta voi valikoitua otokseen. Myös otoksen määrä 
suhteessa perusjoukkoon on tärkeää, vaikka tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta oleellisempaa on se, miten hyvin otos kuvaa perusjoukkoa. (Veh-
kalahti, 2014, s. 43) 
 
Aineiston tutkimukseen keräsin kyselylomakkeilla kuntouttavan työtoi-
minnan sosiaalisen kuntoutumisen yksikössä. Tavoitteenani oli saada noin 
30-40 vastausta, joka määrältään vastaa noin puolta pajan asiakkaista. Ky-
selylomake koostui strukturoiduista kysymyksistä ja joistakin avoimista ky-
symyksistä. Kysymysten avulla oli tarkoitus selvittää asiakkaiden henkilö-
kohtaisia kokemuksia kuntoutumisesta, arvioita kuntoutumista edesautta-
vista tekijöistä sekä ajatuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä kuntoutumisen 
tuloksia voisi edistää ja nopeuttaa. Kysymyslomake on liitteenä 2. Vastan-
neita ja heidän määräänsä kuvaan tarkemmin luvun 5 alussa. 
 
Tämän työn tutkimusote on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. Näi-
den kahden eri lähestymistavan avulla voidaan tutkimuksesta saada luo-
tettavampaa tietoa (Kananen, 2008, s. 11). Omassa tutkimuksessani olen 
avoimien kysymysten avulla tarkentanut strukturoituihin kysymyksiin saa-
tuja vastauksia.  
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Tutkimus on kartoittava survey-tutkimus ja sen tehtävänä on etsiä uusia 
näkökulmia tutkimuksen kohteena olevaan ongelmaan. Kuten usein sur-
vey-tutkimuksissa käytetään tämänkin tutkimuksen toteuttamisessa struk-
turoitua kyselylomaketta. (Hirsjärvi ym., 2004, s. 125) 
 

4.4 Aineiston analyysi määrällisesti ja laadullisesti 

Olennaisin asia tutkimuksessa on analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko, 
sillä ne ovat koko tutkimuksen syy ja peruste. Vasta tutkimusta analysoita-
essa saattaa selvitä se, miten tutkimusongelma olisi alun alkaen pitänyt 
asettaa. Aineiston käsittely aloitetaan tarkistamalla aineiston kelvollisuus, 
onko siinä virheellisyyksiä tai puutteellisia tietoja ja voidaanko aineistoa 
käyttää aiottuun tarkoitukseen. Tarvittaessa aineiston tietoja voidaan vielä 
täydentää esimerkiksi haastatteluin. Kun tutkimusaineisto on laadultaan 
tutkimuksen analysointiin sopivaa, se järjestetään analysointia varten. 
Analyysitapaa valittaessa valitaan sellainen menetelmä, joka antaa parhai-
ten vastauksen tutkimuskysymykseen. (Hirsjärvi ym., 2004, s. 209) 
 
Omassa tutkimuksessani käytän rintarinnan niin laadullista kuin määrällis-
täkin analyysitapaa aineiston kysymysten asettelun vuoksi. Tutkimukseni 
on tyypiltään survey-tutkimusta, ja tutkimuksen tulokset pyritään yleistä-
mään otoksesta koko perusjoukkoon eli omassa tutkimuksessani otoksen 
perusteella pyrin määrittämään tämän kuntouttavan työtoiminnan yksi-
kön asiakkaiden kokemusta omasta kuntoutumisestaan ja siihen vaikutta-
neista seikoista. 
 
Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on kiteyttää oleellinen aineis-
tosta ja tuoda siitä uutta tietoa selkeyttämällä aineistoa. Laadullisen tutki-
muksen analyysissa omalla tutkimusintressillä on merkitystä siinä, miten 
aineistoa tarkastellaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoreettiselle ajat-
telulle pitäisi aina jättää tilaa eikä liiaksi käyttää teknistä analyysiä. Tällais-
ten pehmeämpien menetelmien vaarana voidaan pitää myös sitä, että 
niitä ei nähdä yhtä tieteellisinä kuin tilastollisempia menetelmiä. (Eskola & 
Suoranta, 1998, s. 8-9, 140-142) Tutkimuksessa pidän aineistoa teoreetti-
sen ajattelun ja tulkintojen lähtökohtana. Aineiston koodauksen periaat-
teena on siis aineistolähtöisyys ilman etukäteisolettamuksia (Eskola & Suo-
ranta,1998, ss. 19, 153). Laadulliselle tutkimukselle helposti ominaista ai-
neiston rajauksen ongelmallisuutta en koe omassa tutkimuksessani vaike-
aksi, koska kysymyksiä on rajallisesti ja ne ovat pitkälti strukturoituja, jol-
loin avointen kysymysten määrä on jäänyt suppeaksi.  
 
Aineistoa analysoidessani käytän sisällönanalyysiä, jossa tutkimusaineis-
tosta luodaan selkeä sanallinen kuvaus. Metsämuurosen (2006) mukaan 
ensin aineisto sisäistetään ja teoretisoidaan, sitten pelkistetään ja ryhmi-
tellään sopiviksi ryhmiksi. Tutkimustehtävää tai käsitteitä voidaan vielä 
tässä vaiheessa täsmentää. Ryhmitellystä aineistosta voidaan havainnoida 
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ilmiöiden esiintymistiheyttä ja poikkeuksia. Saatujen tietojen perusteella 
tehdään johtopäätöksiä ja tulkintaa. (Metsämuuronen, 2006, s. 124) 
 
Vehkalahden (2008, s. 13) mukaan myös tilastollisilla menetelmillä voidaan 
päästä kiinni yksityiskohtiin ja samassa tutkimuksessa voidaan hyödyntää 
niin laadullisia kuin määrällisiäkin menetelmiä. Olennaisinta on löytää tar-
koituksenmukainen lähestymistapa tutkittavana olevaan ilmiöön.  Kana-
sen (2008) mukaan määrällisessä tutkimuksessa ollaan usein kiinnostu-
neita erilaisista riippuvuussuhteista asioiden välillä. Vaikka ristiintaulukoin-
nilla voidaan saada käsitys muuttujien riippuvuuksista, ei muita asioihin 
vaikuttavia seikkoja voida täysin sulkea pois. Tällaisen ristiintaulukoinnin 
avulla voidaan tarkkailla kahta muuttujaa, esimerkiksi sukupuolen vaiku-
tusta alkoholin käyttöön. (Kananen, 2008, s. 56) Osassa tutkimusaineistoa 
teen analyysiä kvantitatiivisesta lähtökohdasta. Analyysimenetelmänä 
olen käyttänyt ristiintaulukointia vertaamalla vastaajien sukupuolta ja ikää 
suhteessa erilaisiin kysymyksissä esille tulleisiin muuttujiin. 
 
 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 
Tutkimuksessa pyritään aina mahdollisimman luotettavaan lopputulok-
seen ja tätä luotettavuutta tulisi myös arvioida. Luotettavuutta voidaan ar-
vioida tutkimuksen toistettavuudella (reliabiliteetti). Tulos ei tällöin ole 
sattumanvarainen, vaan toinenkin tutkija päätyisi samaan lopputulokseen. 
Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksella mitataan juuri sitä, mitä sillä 
oli tarkoituskin mitata eli tutkimustulos vastaa tutkimuskysymykseen. Tut-
kimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta 
samoin kuin useampien tutkimusmenetelmien käyttö. (Hirsjärvi ym., 2004, 
ss. 216 – 218) 
 
Tutkimuksen eettisyys muodostuu monesta eri osa-alueesta. Aiheen va-
linta on jo eettinen kysymys: Millä perusteilla tutkittava asia on valikoitu-
nut tutkittavaksi? Jos tutkittavana on ihmisiä, tulee heidän olla tietoisia 
tutkimuksen laadusta. Osallistuville tulee kertoa, mitä tutkimuksen aikana 
tapahtuu ja osallistumisen tulee olla aina vapaaehtoista. Tutkittavalle hen-
kilölle tulee antaa riittävästi ja ymmärrettävästi tietoa tutkimuksesta. Ai-
neistoa kerättäessä tulee varmistaa, että vastaukset voidaan antaa ano-
nyymisti, luottamuksellisesti ja että aineisto tallennetaan asianmukaisesti. 
(Hirsjärvi ym., 2004, s. 26) 
 
Tutkimuksen tekemisessä tulee välttää kaikenlaista epärehellisyyttä. Toi-
sen tekstiä ei tule lainata ilman asiallisia lähdemerkintöjä eikä toisen tutki-
jan työstä saa ottaa kunniaa itselleen. Tutkimuksen tuloksia ei tulisi yleis-
tää ilman kritiikkiä eikä tuloksia saa itse keksiä tai kaunistella. Tulosten ra-
portoinnissa tulee aina pysyä tosiasioissa eikä mitään asioita, jotka voivat 
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vaikuttaa tutkimustulokseen saa jättää pois. Tutkimusmenetelmät tulee 
myös raportoida huolellisesti. (Hirsjärvi ym., 2004, s. 27)     
 
Tutkimuksen eettisyys vaatii siis monien eri asioiden huomioon ottamista, 
eikä siihen ole olemassa mitään kaiken kattavaa säännöstöä, vaan tutkijan 
on itse ratkaistava nämä ongelmat. Ollaan kuitenkin jo oikealla tiellä, jos 
tutkija itse tiedostaa eettisen problematiikan tutkimuksen eri vaiheissa. 
(Eskola, 1998, s. 52) 

5 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Keräsin tutkimusaineiston tutkimusluvan saatuani sosiaaliseen kuntoutu-
miseen pohjautuvalla matalankynnyksen työtoimintapajalla. Asiakkaat 
ovat toiminnassa pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Tu-
valla asiakkailla ei ole työtehtäviä, vaan osalla ryhmistä ohjelmaan kuuluu 
pelkästään sosiaalista yhdessä olemista. Lisäksi on ryhmiä, joilla on suun-
nitellumpaa ohjelmaa ruoanlaiton, liikunnan tai käsitöiden parissa. Ryh-
missä on niin naisia kuin miehiäkin, eikä ryhmiä ole muodostettu myös-
kään ikäryhmittäin. Samassa ryhmässä voi myös olla jo pidemmällä työtoi-
mintajaksolla olleita tai vasta mukaan tulleita henkilöitä.  
 
Keräsin aineiston tutkimusta varten kyselylomakkeella kuntouttavan työ-
toiminnan yksikössä yhden viikon aikana syyskuussa 2019. Vastaaminen 
tutkimukseen oli vapaaehtoista. Tutkimuksen mukana vastaajat saivat saa-
tekirjeen (liite 1). Kirjeessä kerrottiin tutkimuksen tekijä, tarkoitus kuin 
myös vastaajan anonymiteetin takaaminen. Vastauksia sain 35 kappaletta, 
mikä vastaa noin puolta tässä yksikössä käyvistä asiakkaista. Kyselylomake 
sisälsi yleiskysymyksiä vastaajan taustasta kuten iän ja sukupuolen sekä 
tiedon, kuinka kauan hän on ollut mukana toiminnassa. Kysymyksillä selvi-
tettiin asiakkaan omaa kokemusta kuntouttavan työtoiminnan hyödyllisyy-
destä sekä niitä seikkoja, joiden asiakas kokee vaikuttavan oman elämänsä 
laatuun ja olleen merkittäviä juuri hänen elämässään. Osa kysymyksistä oli 
strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä.  
 
Kysymyslomakkeet jaoin kuntouttavan työtoiminnan aikana ja niihin vas-
tattiin heti paikan päällä, näin ollen jokainen vastattavaksi annettu lomake 
palautettiin täytettynä. Täyttämisen aikana oli mahdollista saada lisäsel-
vennystä kysymyksestä, jos se tuntui epäselvältä tai muutoin hankalalta. 
Avoimiin kysymyksiin vastauksia tuli vain vähän. Muutamissa lomakkeissa 
kysymys, jossa viisi merkittävintä tekijää piti laittaa numerojärjestykseen, 
oli täytetty niin, ettei niitä voinut laskea mukaan tutkimustuloksiin. 
 
Tutkimukseen osallistui 35 viisi henkilöä, joista naisia oli 14 ja miehiä 21. 
Tutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten määrä vastaa prosentu-
aalisesti melko hyvin tutkimukseen osallistuneen yksikön kaikkien asiakkai-
den sukupuolijakaumaa. Kuvassa 1. voidaan nähdä suurimman 
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vastaajamäärän olevan 51 – 60-vuotiaita. 69 prosenttia vastaajista oli yli 
41-vuotiaita ja lähes puolet yli 50-vuotiaita.  

                                            
              
                              

                        
 
Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ikä- ja sukupuolija-
kauma. 

 
Yli puolet vastaajista on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa mukana yli 
kolme vuotta. Tyypillisin ikähaarukka yli kolme vuotta toiminnassa olleilla 
on 51 – 60-vuotta eikä tässä näyttäisi olevan merkitystä vastaajan suku-
puolella. Vastanneista 77 prosenttia on ollut mukana toiminnallisemmissa 
ryhmissä, joissa valmistetaan esimerkiksi ruokaa, liikutaan tai tehdään kä-
sitöitä.  
 

5.1 Kuntouttavan työtoiminnan vaikutukset asiakkaiden kokemana 

Tutkimuksen kysymyksillä selvitettiin asiakkaiden kokemuksia kuntoutta-
van työtoiminnan hyödyistä. Tutkimus nosti esiin sen, mikä asiakkaiden 
mielestä työtoiminnassa kuntouttaa ja mitkä seikat tekevät siitä heille 
merkityksellistä. Tutkimustuloksia on kuvattu kaavioin sekä sanallisesti. 
Monissa kysymyksissä olen verrannut ristiintaulukoinnin avulla kahden 
muuttujan vaikutuksia toisiinsa nähden.  
 

5.1.1 Toiminnan hyödyllisyys 

Kysymykseen kuntouttavan työtoiminnan hyödylliseksi kokemisesta 13 
henkilöä oli sitä mieltä, että toiminnasta on heille melko paljon hyötyä. 
Suurin osa vastaajista on kokenut työtoiminnan melko paljon tai paljon 
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hyödyllisenä (Kuva 2.). Miehistä enemmistö oli vastannut kokevansa toi-
minnan vain jonkin verran hyödylliseksi, kun naiset kokivat toiminnasta 
olevan heille melko paljon tai paljon hyötyä.  

 
                        

 
 
Kuva 2. Vastaajien kokemus kuntouttavan työtoiminnan hyödyllisyydestä.  

 
Vastauksissa oli myös havaittavissa, että toiminnallisiin ryhmiin osallistu-
neet henkilöt kokivat muita useammin kuntouttavan työtoiminnan heille 
hyödyllisenä. Selkeimmin eroa voidaan havaita toiminnallisiin ryhmiin 
osallistumattomien miesten kohdalla, jolloin kolmasosa vastaajista on ko-
kenut toiminnan vain jonkin verran hyödyllisenä (Kuva 4.). Vastaavasti toi-
minnallisiin ryhmiin osallistuneista naisista lähes puolet koki työtoiminnan 
hyödyttäneen paljon (Kuva 3.). Yksi miesvastaaja koki kuntouttavan työtoi-
minnan hyödyttömäksi.                               
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Kuva 3. Toiminnallisiin ryhmiin osallistumisen vaikutus naisten kokemaan 
kuntouttavan työtoiminnan hyödyllisyyteen. 
                    
 

 
 
Kuva 4. Toiminnallisiin ryhmiin osallistumisen vaikutus miesten kokemaan 
kuntouttavan työtoiminnan hyödyllisyyteen. 

 
Vastaajat saivat kertoa vapaasti, millä tavalla kuntouttava työtoiminta on 
ollut hänelle hyödyllistä. 14 vastaajaa kertoi sosiaalisten suhteiden olevan 
heille tärkeitä: kuntouttava työtoiminta on tuonut heille uusia tuttavia, 
jopa ystäviä ja luonut rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin. Kahdeksan henki-
löä kertoi saavansa toiminnassa kaivattua tekemistä päivään ja viidelle päi-
värutiinin muodostumisella oli oleellinen merkitys heidän elämässään.  
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Neljälle vastaajalle fyysisen kunnon parantuminen oli erityisesti hyödylli-
nen seikka kuntouttavassa työtoiminnassa, ja neljä vastaajaa oli kokenut 
henkisen tilansa parantuneen. Uusien asioiden oppiminen oli kolmelle vas-
taajalle tärkeää ja kahdelle vastaajalle se, että toiminnassa sai apua esi-
merkiksi atk-asioissa tai vaikkapa jatkosuunnitelmien tekemisessä kohti 
työllistymistä. Kaksi henkilöä koki kuntouttavan työtoiminnan hyödyttävän 
heitä kulukorvauksen ja ilmaisen aterian muodossa.  
 
 

                 
Kuva 5. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaiden hyödyllisiksi kokemia 
asioita avoimeen kysymykseen saatujen vastausten perusteella.   

 

5.1.2 Vaikutus työkykyyn 

Vastaajista 18 totesi kuntouttavan työtoiminnan vaikuttaneen työkykyyn 
positiivisesti. Sukupuolijakaumaa tarkasteltaessa voidaan todeta naisten 
kokeneen enemmän työkykynsä kohenemista kuin miesten (Kuva 6.). Noin 
40 prosenttia eli 15 vastaajaa koki, ettei muutosta aiempaan työkykyyn ol-
lut tapahtunut kuntouttavan työtoiminnan aikana. Selkeää työkunnon 
huonontumista ei ollut kokenut yksikään vastaajista, mutta kahdella hen-
kilöllä työkyky oli huonontunut jossain määrin.  
 
Vastaajat saivat myös kertoa syitä, joista arvelevat muutoksen työkykyyn 
johtuneen. Työkyvyn parantumiseen koettiin vaikuttaneen erityisesti sosi-
aalisuuden lisääntyminen ja itseluottamuksen kasvaminen, kun on huo-
mattu, että sopeutuu uuteen porukkaan ja tulee hyväksytyksi. Myös uuden 
oppimisella ja sitoutumisella toimintaan on koettu olevan positiivia vaiku-
tuksia työkykyyn. Useammalla vastaajalla työkyky oli kohentunut fyysisen 
aktiivisuuden lisääntyessä. Yksi vastaaja mainitsi sairaudet ja vammat työ-
kykynsä parantumisen esteenä.  



18 
 

 
 

                
 

 
 
Kuva 6. Vastaajien kokemus muutoksista työkyvyssä toimintajakson ai-
kana. 

 
Toiveita työllistymisestä vielä jossakin elämänvaiheessa on noin 70 prosen-
tilla vastaajista eli 25 henkilöllä (Kuva 7.). Ikäjakaumaa tarkasteltaessa 
(kuva 8) voidaan todeta, että viisikymmentä vuotta täyttäneillä ajatukset 
työllistymisestä alkavat selvästi vähentyä. Vastausten perusteella erityi-
sesti yli viisikymmentä vuotta täyttäneillä miehillä käy niin että heistä puo-
let ei enää koe olevansa työsuuntautuneita, kun naisista näin ajattelee vain 
yksi neljästä. Yli kuusikymmentävuotiailla ei työpaikka enää ole ajatuksissa.  

 
                        

 
 
Kuva 7. Työllistyminen tavoitteena tulevaisuudessa. 
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Kuva 8. Työllistyminen tavoitteena tulevaisuudessa ikäryhmittäin. 

 

5.1.3 Toiminnan vaikutus päivärytmiin 

Vastausten perusteella kuntouttavalla työtoiminnalla on suuri merkitys 

asiakkaiden päivärytmiin. Jopa yli 80 prosenttia vastaajista eli 28 henkilöä 

oli sitä mieltä, että osallistumisella toimintaan on vaikutusta heidän päi-

värytmiinsä (Kuva 9.). Vastausten perusteella vaikutus päivärytmiin vähe-

nee jossakin määrin neljäkymmentä täyttäneillä.   

                          

 

Kuva 9. Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuus asiakkaiden päiväryt-

miin 

5.1.4 Toiminnan vaikutus päihteiden käyttöön 

Kuntouttavan työtoiminnan vaikutukset päihteiden käyttöön voidaan vas-

tausten perusteella todeta olevan naisilla merkittävämpiä kuin miehillä. 
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Kuvan 10. perusteella voidaan todeta, että alkoholinkäyttö on vähentynyt 

jossain määrin tai merkittävästi seitsemällä naisella eli puolella vastan-

neista, kun miehillä vastaava (Kuva 11.) on tapahtunut kahdeksan henki-

lön kohdalla, mikä on vain 38 prosenttia vastanneista miehistä. Vähiten 

vaikutusta alkoholinkäyttöön näyttäisi olevan 51 – 60-vuotiailla vastaa-

jilla. Yhdelläkään kyselyyn vastanneista alkoholinkäyttö ei ollut lisäänty-

nyt.  

Vastaajat saivat omin sanoin kertoa, mistä arvelevat muutoksen alkoho-

linkäytössään johtuvan. Vastauksista nousi esille päihteettömyysvaatimus 

toimintapaikassa sekä selkeän päivä- ja viikkorytmin muodostuminen elä-

mään. Yksi vastaaja koki saavansa tukea tavoitteeseen pysyä päihteettö-

mänä ja yhdellä vastaajalla lääkkeiden käyttö on vähentynyt fyysisten vai-

vojen helpotettua.  

 

                

Kuva 10. Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus naisten päihteiden käyt-

töön 
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Kuva 11. Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus miesten päihteiden käyt-

töön 

5.1.5 Merkityksellisimmiksi koetut asiat 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan itselleen merkityksellisempiä tekijöitä 

kuntouttavassa työtoiminnassa (Kuva 12.). Vaihtoehtojen joukosta piti 

numeroida viisi tärkeintä numerojärjestyksessä niin, että numero yksi on 

vastaajalle merkityksellisin asia. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 

kaksi henkilöä ja neljää vastausta ei voinut arvioida virheellisen vastausta-

van vuoksi.  
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Kuva 12. Merkityksellisimmät asiat kuntouttavassa työtoiminnassa asiak-

kaiden näkökulmasta.  

Kuvassa 12. kaikki viisi valittua seikkaa on tulkittu saman arvoisiksi. Vas-

tauksista voidaan nähdä, että tärkeimmiksi merkityksiksi nousevat juttu-

seuran saaminen, päivän rytmitys ja oman aktiivisuuden lisääntyminen. 

Miehille näyttäisi ilmainen ateria ja kulukorvaus olevan tärkeämpää kuin 

naisille, samoin kuin yhteiset retket ja juhlat. Naisille uusien asioiden op-

piminen oli huomattavasti tärkeämpää kuin miehille.  
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Kuva 13. Kolme merkityksellisintä seikkaa kuntouttavassa työtoiminnassa. 

Kuvassa 13. on kuvattuna oranssilla värillä kaikkein tärkeimmäksi arvioitu 

asia kuntouttavassa työtoiminnassa kaikkien saatujen vastausten perus-

teella. Sininen palkki kuvaa toiseksi tärkeimpiä seikkoja ja vihreä kolman-

neksi tärkeimpiä.  

Tärkeimpänä asiana päivän rytmitystä on pitänyt kuusi vastaajaa ja kol-

manneksi tärkeimpänä asiana viisi vastaajaa (Kuva 13.). Myös toiminta-

päivästä saatava kulukorvaus on valikoitunut tärkeimmäksi asiaksi neljälle 

vastaajalle. Päivän rytmitystä on tärkeimpänä pitänyt neljä miestä ja toi-

mintapäivästä saatava kulukorvaus oli kolmelle miespuoliselle vastaajalle 

merkityksellisin seikka toimintaan osallistumisessa. 

Kysymykseen, onko muiden ihmisten tapaaminen työtoimintapaikassa 

tärkeää, kaikki vastasivat myöntyvästi. Uusia ystäviä oli kuntouttavan työ-

toiminnan kautta saanut kaikki vastaajat yhtä miestä ja yhtä naista lu-

kuun ottamatta. Noin yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista oli koke-

nut kuntouttavan työtoiminnan vaikuttaneen positiivisesti mielialaan tai 

vireystasoonsa.  

Viimeiset kolme kysymystä olivat avoimia ja vastaajan vapaasti vastatta-

vissa. Näihin kysymyksiin saatiin vain joitakin vastauksia. 21 vastaajan 

mielestä kuntouttavalla työtoiminnalla ei ole ollut vaikutusta tulevaisuu-

den suunnitelmiin (Kuva 14.). Kuusi henkilöä jätti vastaamatta kysymyk-

seen. Kolmen vastaajan mielestä osallistumisella kuntouttavaan työtoi-

mintaan on ollut ehkä vähän vaikutusta suunnitelmiin, yksi vastaaja koki 

sen hyvänä ponnahduslautana jatkoon ja erään vastaajan mielestä 
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toiminta jaksottaa työttömän elämää 3 – 4 kuukauden jaksoihin. Työtoi-

minta on tuonut yhdelle vastaajalle suunnitelmia, jotka ovat vielä harkin-

nassa, toiselle se on tuonut enemmän valmiuksia ottaa haasteita vastaan 

ja yksi vastaaja näkee nyt mahdollisuutena kokoaikaisemman työllistymi-

sen kuin aiemmin.  

 

Kuva 14. Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus tulevaisuuden suunnitel-

miin. 

Kuvassa 14. on nähtävissä kuinka monella vastaajalla toimintaan osallis-

tuminen on vaikuttanut tulevaisuuden suunnitelmiin avoimeen kysymyk-

seen saatujen vastausten perusteella. 

Vastauksissa kysymykseen, jossa selvitettiin kuntoutumisen edellytyksiä 

sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät olleet kokeneet kuntoutuvansa, toivot-

tiin lisää tekemistä ja lisää osallistumispäiviä toimipaikassa. Yksi vastaaja 

humoristisesti toivoi lisää kahvia ja toisen vastaajan mielestä kuntoutumi-

nen on haasteellista omien sairauksien vuoksi.        

Muuta kommentoitavaa -kohdassa kehuttiin ohjaajia kivoiksi, toivottiin 

lisää kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja useampia toimintapäiviä vii-

kossa. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että jos kulukorvaus olisi suurempi, 

olisi enemmän halukkuutta useampiin toimintapäiviin. Yksi vastaaja lisäsi 

lopuksi suosittelevansa kuntouttavaa työtoimintaa, jos haluaa saada it-

sensä paremmin tulevaisuuteen valmiiksi ja hän koki sen toimivaksi ju-

tuksi.  
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5.2 Johtopäätökset 

 
Kun lähdin tekemään tutkimusta, minulla oli tietynlaisia kokemukseen pe-
rustuvia odotuksia tutkimuksen tuloksista. Osa tuloksista on odotusteni 
mukaisia, mutta lisäksi tuloksista löytyi myös yllättäviä seikkoja. Oli odo-
tettavissa, että sosiaaliseen kuntoutumiseen keskittyvässä toiminnassa so-
siaaliset suhteet nousevat merkittävään asemaan myös tutkimustulok-
sissa. Oli kuitenkin yllätys, että ne olivat tärkeitä kaikille vastaajille. Yhteis-
kunnan taholta syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä ohjataan mukaan ryh-
mämuotoiseen toimintaan, mutta ihmisessä itsessään on vahva tarve liit-
tyä kaltaistensa joukkoon. Tosin onhan jo Abraham Maslow arvottanut tar-
vehierarkiateoriassaan sosiaaliset tarpeet heti fysiologisten ja turvallisuu-
den tarpeiden jälkeen, kolmannelle portaalle ihmisen perustarpeista (Hol-
mala, 2015).  Myös Pohjola kirjoittaa (2015, s. 15), että ihminen on sosiaa-
linen olento, joka hakeutuu yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja saa 
heistä toimintavoimaa, jota myös sosiaaliseksi pääomaksi kutsutaan.  
 
Tutkimukseen vastannut ryhmä on ikäjakaumaltaan painottunut 40 – 60-
vuotiaisiin henkilöihin, eikä nuorempia vastaajia ole kuin muutamia. Näin 
ollen vastausten vertaileminen iän perusteella ei monin osin ole perustel-
tua. Olenkin hakenut useimpien kysymysten kohdalta eroja sukupuoleen 
perustuen, ja siinä eroja on myös helpommin havaittavissa. Tutkimuksen 
tulosten perusteella voidaan oikeanlaisia toimenpiteitä kohdistaa tietyille 
ryhmille, joissa esimerkiksi voi olla enemmistö naisia. Nuorempien ikäryh-
mien kohdalla enemmän poikkeusta löytyi työsuuntautuneisuudessa ja tu-
levaisuuden suunnittelussa. Tosin oli myös jossain määrin yllättävää, että 
jopa 70 prosenttia kaikista vastaajista oli vastannut toivovansa työllisty-
mistä vielä jossakin vaiheessa. Erityisesti yllättävän asiasta tekee vastaa-
jien korkea ikä, joka keskimäärin on yli 50 vuotta, sekä taustalla oleva pitkä 
työttömyys.  
 
Vastausten perusteella naiset kokevat useammin hyötyvänsä kuntoutta-
vasta työtoiminnasta päihteiden käytön hallinnassa ja vähentämisessä. 
Viikko- ja päivärytmin muodostuminen tukee päihteettömyyttä kuten 
myös tietysti päihteettömyysvaatimus toimintapaikassa. Sukupuolten vä-
listä eroa tämä ei kuitenkaan selitä, sillä nämä molemmat asiat koskevat 
yhtä lailla kumpaakin sukupuolta. Päihteidenkäytön ei kukaan vastanneista 
kokenut lisääntyneen toiminnan myötä, vaikka nähdäkseni toisaalta riski 
siihen uusien samanhenkisten kaveruus- ja ystävyyssuhteiden myötä on 
olemassa.    
 
Naiset myös kokevat miehiä useammin työkykynsä parantuneen kuntout-
tavan työtoiminnan aikana. Sosiaalisten suhteiden ja itseluottamuksen pa-
rantuminen koettiin työkykyä parantavaksi seikaksi samoin kuin uusien asi-
oiden oppimisen. Voisiko tästä päätellä naisten paremman kuntoutumisen 
perustuvan juuri uusien asioiden oppimiseen, sillä se oli naisille myös sel-
keästi tärkeämpää kuin miehille?   
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Tutkimuksen oleellisin kysymys oli mielestäni kohta, jossa vastaajan piti 
numeroida itselleen viisi merkittävintä seikkaa toiminnassa. Päivän rytmi-
tys oli valikoitunut tärkeimmäksi asiaksi, mikä ei varsinaisesti ole yllättä-
vää, kuin ei myöskään kulukorvauksen merkitys asiakkaille, joilla tulot ovat 
pienet. Kuuluminen ryhmään ja juttuseuran saaminen tukevat käsitystä so-
siaalisten suhteiden merkityksestä ja osallisuuden kokemisen tärkeydestä. 
Oli yllättävää, että paria vastaajaa lukuun ottamatta vastaajat kokivat saa-
neensa uusia ystäviä toiminnan kautta. Tämä uusien ystävien saaminen on 
yllättävää huomioiden miten vähän osa asiakkaista havaintojeni mukaan 
ottaa kontaktia muihin ryhmän jäseniin. Yllättävää mielestäni oli myös se, 
että monet miehet olivat kokeneet yhteiset retket ja juhlat itselleen mer-
kityksellisiksi, kun taas yksikään nainen ei ollut pitänyt niitä itselleen vii-
teen merkittävimpään asiaan kuuluvana. Lieneekö syynä naisten ehkä ak-
tiivisempi sosiaalinen elämä. Syitä tähän poikkeamaan olisi hyvä tietää 
mutta tässä tutkimuksessa se jää vain arvailujen varaan.  
 
Myös Mäntyneva ja Hiilamo (2018) ovat saaneet tutkimuksessaan saman-
suuntaisia tuloksia. Kuntouttava työtoiminta tuo asiakkaidensa elämään 
osallisuutta ja mielekästä tekemistä. Toiminnassa opitaan uusia asioita ja 
osallistuminen jäsentää arkea. Myös heidän tuloksissaan yhteisölliset piir-
teet toiminnassa nousevat erityisesti esille. 
 
Kaiken kaikkiaan yllättävintä vastauksissa oli pääasiassa niiden positiivinen 
luonne. Olin odottanut enemmän negatiivisia kokemuksia ja tyytymättö-
myyttä kuin lopputuloksesta käy ilmi. Vaikuttavuus tämäntyyppisellä kun-
touttavalla työtoiminnalla erityisesti asiakkaiden kokemaan sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja sen mukanaan tuomiin hyötyihin on kiistaton.  
 

6 POHDINTA 

Lähdin tähän opinnäytetyöprosessiin innolla, sillä olin ajatellut tehdä työn 
itselleni läheisestä ja tärkeästä aiheesta. On mielenkiintoista tutkia asiaa, 
jonka tuloksia voi hyödyntää käytännössä. Havaintojeni mukaan sosiaali-
nen kanssakäyminen voi voimaannuttaa, ja halusin saada tietoa ja käsi-
tystä asiakkaan omasta kokemuksesta. On työntekijänä vaikea sanoa, 
mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä ja millä on heille merkitystä, vaikka 
erilaisten toimien vaikutuksia voidaankin havainnoida. Kuntoutuminen on 
usein monitasoinen prosessi, ja asiakkaan omalla kokemuksella on oleelli-
sin merkitys kuntoutumisessa.  
 
Tutkimusta suunnitellessani päädyin aluksi haastattelututkimukseen, 
koska en ole sellaista tehnyt aiemmin ja se tuntui hyvältä tavalta päästä 
keskustelemaan asiakkaan kanssa syvemmin ja saada ehkä yksityiskohtai-
sempaa tietoa asiakkaan kokemuksesta. Käytännön toteutusta 
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miettiessäni tulin kuitenkin siihen tulokseen, että koska oma työni on lä-
hellä asiakasrajapintaa, se voisi vaikuttaa haastateltavien valintaan, saa-
miini vastauksiin ja toisaalta otos olisi jäänyt melko suppeaksi. Päädyin siis 
lomaketutkimukseen vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi ja saadak-
seni mahdollisimman luotettavan tutkimustuloksen. Tutkimuslomakkeen 
tekeminen oli mielestäni melko haasteellista ja kysymysten muotoilu ja va-
linta tuotti päänvaivaa. Olisi varmasti ollut hyvä testata lomaketta ennen 
tutkimuksen suorittamista, mutta tähän ei haasteellisen aikataulun vuoksi 
ollut mahdollisuutta.  
 
Tutkimustulosten tarkastelussa huomasin, että kysymys, jossa piti nume-
roida viisi merkityksellisintä seikkaa kuntouttavassa työtoiminnassa, oli 
osoittautunut hieman haasteelliseksi. Tehtävänanto oli muutamassa lo-
makkeessa ymmärretty väärin. Lomakkeen täyttöhetkellä olin paikalla ja 
valmiina neuvomaan epäselvissä tilanteissa. Nämä virheellisesti täytetyt 
lomakkeet jätin tämän kysymyksen osalta käsittelemättä. Oli odotetta-
vissa, että avoimiin kysymyksiin vastattaisiin vähemmän ja näin tapahtui-
kin, vaikka niistä saadusta informaatiosta oli erityisen paljon hyötyä. 
 
Tutkimustulokset laskin ja ristiintaulukoin itse käsin, koska käytössäni ei ol-
lut siihen soveltuvaa ohjelmistoa. Avoimet vastaukset, joita oli vain vähän, 
ryhmittelin sopiviksi laskennallisiksi ryhmiksi. Tämä tutkimuksen tulosten 
laskemisen ja kirjaamisen vaihe oli itselleni mieluisin koko opinnäyte-
työssä.   
 
Tutkimustulokset olivat monelta osin odotetun laisia. Osa tuloksista oli 
myös yllättäviä ja olisi ollut mielenkiintoista voida esittää lisäkysymyksiä.  
Tosin lomakkeessa oli jo nyt melko paljon kysymyksiä, joten ehkä tähän 
tutkimukseen niitä ei olisi voinut sijoittaa. Jatkossa olisi mielenkiintoista 
tutkia esimerkiksi taustoja eroille naisten ja miesten toisistaan poikkea-
vissa kokemuksissa.  
 
Uskon että tutkimustulosta voidaan hyödyntää käytännön työssä monella 
tavalla suunniteltaessa esimerkiksi ryhmien toimintaa. Sosiaalisia suhteita, 
ryhmäytymistä ja osallisuuden kokemusta voidaan vahvistaa monilla ta-
voilla. Tutkimustulosten mukaan naisille uusien asioiden oppiminen on tär-
keää ja myös kuntouttavaa, tähän seikkaan voidaan panostaa aiempaa 
enemmän ja tuoda enemmän uutta tekemistä ja opittavaa yhä useampien 
asiakkaiden saataville. Kaikkiin merkittäviksi koettuihin asioihin, kuten päi-
värytmin luomiseen tai kulukorvaukseen, ei voida aiempaa enempää pa-
nostaa. Kohdentamalla oikeanlaisia toimenpiteitä tietyille asiakasryhmille 
voidaan lisätä kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta.  
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Liite 1 
SAATEKIRJE 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
 
Opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) sosionomiksi ja teen opinnäyte-
työtä XXX toimeksiannosta. Teen tutkimusta selvittääkseni asiakkaiden kokemusta 
omasta kuntoutumisestaan ja siihen vaikuttaneista seikoista kuntouttavan työtoimin-
nan aikana. 
 
Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikassa. 
Tutkimusta tehtäessä noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Tutki-
musaineisto kerätään ja käsitellään anonyymisti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan am-
mattikorkeakoulujen verkkokirjastossa www.theseus.fi niin ettei vastaajien henkilölli-
syys voi käydä ilmi tuloksissa. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
 
 
 
 
Annan mielelläni lisätietoa opinnäytetyöhöni liittyen. 
 
 
 
 
 
 
Annika Mäkinen 
opiskelija, sosionomikoulutus, HAMK 
 
Yhteystiedot: annika.makinen@student.hamk.fi 
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TUTKIMUSLOMAKE    Liite 2/1

 
 
 
 
 
 

Kyselylomake 

TUTKIMUS KUNTOUTUMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA 

Vastaajan 

1. Ikä     2. Sukupuoli 

□ alle 20 vuotta 

□ 20-30 vuotta    □ nainen 

□ 31-40 vuotta    □ mies 

□ 41-50 vuotta 

□ 51-60 vuotta 

□ enemmän kuin 60 vuotta 

 

3. Kuinka kauan olet ollut nyt yhtäjaksoisesti mukana kuntouttavassa työtoiminnassa? 

□ Alle 1 vuosi 

□ 1-2 vuotta 

□ 2-3 vuotta 

□ kauemmin kuin kolme vuotta 

 

4. Oletko osallistunut toiminnallisiin ryhmiin kuntouttavan työtoiminnan paikassasi (ruokaryhmä, liikuntaryhmä tai 

käsityöryhmä)?  Kyllä □  En □ 

 

5. Oletko kokenut kuntouttavan työtoiminnan itsellesi hyödylliseksi työtoimintajakson aikana? 

En lainkaan □  Jonkin verran □  Melko paljon  □ Paljon □  

  

6. Vastaa tähän kysymykseen vain jos vastasit kysymykseen 5. Jonkin verran/Melko paljon/Paljon. 

Millä tavalla kuntouttava työtoiminta on ollut sinulle hyödyllistä?   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Onko kuntouttavan työtoimintajakson aikana työkykysi (merkitse rastilla sopivin vaihtoehto) 

□ Parantunut oleellisesti  

□ Parantunut hieman 

□ Ei muutosta aiempaan 

□ Huonontunut jossain määrin 

□ Huonontunut selkeästi 
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8. Jos muutosta on tapahtunut työkykyysi, mistä uskot sen johtuvan? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9. Onko tavoitteenasi tulevaisuudessa saada työpaikka?      Kyllä □ Ei □ 

 

10. Onko kuntouttavalla työtoiminnalla ollut vaikutusta päivärytmiisi?      Kyllä □ Ei □ 

 

11. Onko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen vaikuttanut päihteiden käyttöösi? (merkitse rastilla sopivin 

vaihtoehto) 

□ Päihteiden käyttö on vähentynyt merkittävästi 

□ Päihteiden käyttö on vähentynyt jossain määrin 

□ Ei muutosta aiempaan 

□ Päihteiden käyttö on lisääntynyt 

 

12. Jos päihteiden käyttösi on muuttunut työtoiminnan myötä mistä arvelet muutoksen johtuneen?  

____________________________________________________________________________________________ 

 

13. Mitkä seikat kuntouttavassa työtoiminnassa ovat sinulle merkityksellisiä? (Numeroi 5 tärkeintä seikkaa 

numerojärjestyksessä niin että numero 1 on sinulle merkityksellisin asia) 

___ Päivän rytmitys  

___ Päihteettömyysvaatimus työtoimintapaikassa 

___ Työtehtävät toimintapaikassa  

___ Mahdollisuus saada apua/tukea toimintapaikassa 

___ Oman aktiivisuuden lisääntyminen  

___ Fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen 

___ Yhteiset retket ja juhlat 

___ Uusien asioiden oppiminen 

___ Juttuseuran saaminen 

___ Kuuluminen ryhmään 

___ Toimintapäivästä saatava kulukorvaus 

___ Ilmainen ateria 

___ Jokin muu, mikä______________________________________________________________________________ 
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14. Onko muiden ihmisten tapaaminen työtoimintapaikassa sinulle tärkeää?     Kyllä □ Ei □ 

 

15. Oletko saanut uusia ystäviä/kavereita kuntouttavan työtoiminnan kautta?        Kyllä □ En □ 

 

16. Onko kuntouttava työtoiminta vaikuttanut positiivisesti mielialaasi tai vireystasoosi?            Kyllä □ Ei □ 

 

17. Onko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen vaikuttanut tulevaisuuden suunnitelmiisi? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

18. Jos et ole kokenut kuntoutuneesi kuntouttavan työtoimintajakson aikana, mitä asioita kuntoutumisesi edellyttäisi 

kuntouttavalta työtoiminnalta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

19. Tähän voit kirjoittaa jos sinulla on jotakin kommentoitavaa 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 


