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1 JOHDANTO 

 

 

Työttömyys on vähentynyt kahden viime vuoden aikana Varsinais-Suomessa ja myös 

Auran kunnassa, pitkäaikaistyöttömien määrä alenee ripeästi koko seutukunnassa 

(ELY-keskus 2019). Tämä antaa positiivisen kuvan työllisyystilanteen kehittymisestä. 

Siitä huolimatta on tärkeää ylläpitää työllistämistoimintoja eli toimintoja, jotka tuke-

vat vaikeasti työllistyviä henkilöitä. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2014, 6.) 

 

Suomen virallisen tilaston mukaan kuntouttavan työtoiminnan perusteella maksettua 

työttömyysetuutta on vuonna 2017 saanut 38 518 henkilöä ja heidän yhteenlaskettu 

työtoimintapäiviensä määrä on 4 919 (Kela & Finanssivalvonta 2018). Rakenteellisen 

työttömyyden sitkeys ja siitä johtuvat pysyvät vaikeudet suuren väestöryhmän elä-

mässä puhuvat kuntouttavan työtoiminnan vahvistamisen puolesta. On olemassa 

riski, että työikäisiä ihmisiä joutuu pysyvästi työelämän ulkopuolelle ja yhteiskunnan 

marginaaliin. Eriarvoinen asema terveyden, toimeentulon ja selviytymisen suhteen 

näkyy heidän elämässään, vaikka virallinen politiikka korostaa sekä tuloerojen kaven-

tamista että terveyden eriarvoisuuden vähentämistä. (Karjalainen & Karjalainen 2011, 

53.) 

 

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy -tutkimuksessa (2011) 

havaittuja ongelmia kuntouttavassa työtoiminnassa ovat:  

• Toimintaan mukaan tulo jää liian myöhäiseen vaiheeseen työttömyyttä.  

• Aktivointisuunnitelmia ei aina laadita vaaditussa ajassa tai laaditaan vain muo-

toseikat täyttäen. Eri viranomaisia ja asiakasta on vaikea saada paikalle samaan 

aikaan.  

• Kuntouttavan työtoiminnan sisällöllinen kehittäminen, millainen toiminta aut-

taa kuntoutumaan. 

• Kuntouttavan toiminnan järjestäminen vaihtelee kunnasta riippuen, toimin-

nassa ei ole välttämättä ammattilaisia mukana. 
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• Kuntouttava työtoiminta saattaa joissain tilanteissa korvata työsuhteita. 

• Asiakkaat saattavat juuttua kuntouttavaan työtoimintaan eivätkä pääse etene-

mään työelämään. 

 

Tutkimusten mukaan (ks. myös Karjalainen & Karjalainen 2010) kuntouttava työtoi-

minta on saavuttanut vakiintuneen, mutta ”matalan profiilin” paikan kunnissa. Tulos-

ten pohjalta ei voi sanoa, vastaako toiminnan määrä olemassa olevan kuntouttavan 

työtoiminnan tarvetta. Niin sanottujen rakennetyöttömien pysyvästi suureen määrään 

nähden vuosittaiset asiakasmäärät vaikuttavat pieniltä. Kuntien vakiintuneet toimin-

tatavat ja käytettävissä olevat työtoimintapaikat saattavat ohjata kuntouttavan työtoi-

minnan järjestämistä. Potentiaalisten asiakkaiden määrä saattaa olla suurempi kuin 

kuntien on tällä hetkellä mahdollista ottaa mukaan toimintaan. Lisäksi toiminta kai-

paa vahvempaa profiloitumista. (Karjalainen & Karjalainen 2011, 47.) 

 

Työllistämistoimintojen jatkuva kehittäminen on tärkeää sekä suurissa että pienissä 

kunnissa, kuntouttava työtoiminta on yksi esimerkki tällaisesta. Tässä opinnäytetyössä 

selvitän keinoja Auran kunnan kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Työni tar-

koituksena on toiminnan kehittämisen lisäksi selvittää kuntapäättäjien tietämystä 

kuntouttavan työtoiminnan käytännöistä ja tavoitteista.  

 

Kehittämistyön tilaaja on Varsinais-Suomessa sijaitsevan Auran kunnan sosiaalitoimi 

ja yhteyshenkilönäni toimi sosiaaliohjaaja Merja Johansson. Kunnan kuntouttava työ-

toiminta toimii tällä hetkellä ilman kokopäiväistä sosiaalialan ammattilaista. Kuntout-

tavassa työtoiminnassa sosiaalialan ammattilaisen tehtävänä on ohjaamisosaamisensa 

ja toimintaan tuomansa ammatillisuuden lisäksi tehdä laskelmia ja perusteluja kunta-

päättäjille taloudellisten resurssien saamiseksi sekä selvittää ulkopuolisia rahoitus-

mahdollisuuksia. Pienissä kunnissa työntekijöiden tehtävänkuvaukset ovat laajat, näin 

myös Auran kunnassa (Johansson 2019). Työntekijän ammattitaito, ja työaika, tulee 

parhaiten hyödynnetyksi, mikäli hän pystyy keskittymään yhteen kuntakentän osa-

alueeseen. 
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Tutkimuskysymykseni on: 

Miten Auran kunnan kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja vaikuttavuutta voisi ke-

hittää? 

Lisäksi selvitän tilaajan pyynnöstä, tietävätkö kuntapäättäjät Aurassa riittävästi 

kuntouttavasta työtoiminnasta siihen liittyviä päätöksiä tehdäkseen. Tilaajan kan-

nalta on tärkeää tietää, minkä verran kuntapäättäjät tietävät kuntouttavasta työtoi-

minnasta eli päättäjien näkökulma toiminnan järjestämisestä. Kun tietotaso on sel-

villä, on tilaajan helpompi viestiä päättäjien suuntaan taloudellisten resurssien saa-

miseksi kuntouttavalle työtoiminnalle.  

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilaamassa tutkimuksessa (2011) kunnista saadut 

vastaukset osoittavat, että kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ei ole erityisen 

keskeisessä asemassa kuntien kehittämistehtävien joukossa. Muutama kuntien tule-

vaisuuden ennakointi koski oman pajatoiminnan olemassaoloa, toiminnan ammatilli-

sempaa otetta, koko kunnan sitoutumista asiaan ja toiminnan selvempää jakautumista 

ylläpitävään ja aktiiviseen työtoimintaan. Asiakasmäärien osalta oli ennakointia sekä 

lisääntymisen että vähenemisen suuntaan. Kunnissa arveltiin, että suurten ikäluok-

kien siirtyessä eläkkeelle, kuntouttavaan työtoimintaan tulee enemmän nuoria asiak-

kaita. (Karjalainen & Karjalainen 2011, 44.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2013 tilaaman kuntakartoituksen mukaan sosi-

aalihuollon palvelut edistävät pitkään työttömänä olleiden, vammaisten ja osatyöky-

kyisten hyvinvointia ja toimintakykyä, mutta johtavat harvoin työllistymiseen. Kyse-

lyyn vastanneet kunnat pitivät sosiaalihuollon tarjoamaa työllistymistä tukevaa toi-

mintaa kuitenkin tärkeänä palveluna, koska se ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää kun-

nan muiden palveluiden tarvetta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2014, 4.) 

 

Kuntouttava työtoiminta on kunnan tehtävien joukossa suhteellisen pieni osa-alue, 

kun sitä tarkastellaan lakisääteisenä tehtävänä. Se on osa kunnan aktivointi- ja kun-

toutustoimien kokonaisuutta. Sillä on yhteys sosiaalipalveluihin (toimeentulotuki, so-

siaalityö, palveluohjaus, velka-neuvonta, asuminen), terveyspalveluihin (työttömien 
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terveystarkastus ja terveyspalvelu), TYP-palveluun ja kunnan työllistämispalveluihin 

(työllistymispalveluyksikkö). Kuntouttava työtoiminta on yksi osa kunnan aktiivitoi-

mien palveluverkostossa ja se verkostoituu edelleen työ- ja elinkeinohallinnon, Kelan, 

järjestöjen ja työnantajien kanssa. Tämä kunnan pieni tehtäväalue on vaikean työttö-

myyden, osatyökykyisyyden ja sosiaalisen selviytymisen kysymyksissä keskeinen. 

(Karjalainen & Karjalainen 2011, 53.) 

  

Opinnäytetyöni tuotos on lista kehittämisideoista Auran kuntouttavalle työtoimin-

nalle. Kehittämisideat perustuvat kolmen menetelmän avulla saatuihin tuloksiin. 

Käyttämäni aineistonhankintamenetelmät ovat kysely, benchmarkkaus ja aivoriihi. 

Tulosten analysointimenetelmänä käytin teemoittelua.  

 

Keräsin kehittämistyöni aineistot vuoden 2019 keväällä. Opinnäytetyön valmistumi-

sen aikaan syksyllä 2019 Auran kunnan kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä oli 

laskenut kolmasosaan kevään asiakasmäärästä (Johansson 2019). Tämä opinnäytetyö 

perustuu keväällä kerättyihin aineistoihin ja on hyödynnettävissä eri kokoisille kun-

touttavan työtoiminnan ryhmille. 
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2 AURAN KUNNAN KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

 

 

Tässä luvussa kerron Auran kunnasta ja sen tulevaisuuden strategiasta. Lisäksi kuvai-

len kunnan työllistämistoimintaa, eli käytännössä kuntouttavaa työtoimintaa, ja sen 

tämän hetkistä toimintatapaa. 

 

Auran kunta 

Aura on pinta-alaltaan pieni, mutta asukasluvultaan kasvava, noin 4000 asukkaan 

kunta Varsinais-Suomessa. Se on perustettu 1917. Asutus ja palvelut ovat keskittyneet 

keskustaajamaan. Pienempi taajama on syntynyt Auran kirkon ympäristöön. (Auran 

kunta 2019.) 

 

Auran kunnan strategiassa (2019) on esitetty visio vuodelle 2030. Tavoitteena on 

luoda monipuoliset ja asukaslähtöiset palvelut sekä hyvinvointia lisäävä asuinympä-

ristö. Kunnan elinvoimaa lisätään monipuolistamalla yritystoimintaa ja tekemällä 

kunnasta houkutteleva ja liikenteellisesti saavutettava kaikenikäisille. Osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä lisätään tukemalla yhdistysten ja järjestöjen yhteistyötä, kannusta-

malla kuntalaisia aktiivisuuteen, luomalla kuntalaisille tasa-arvoiset palvelut ja koros-

tamalla yhteisöllisyyttä sekä toisista välittämistä. (Kuntastrategia Aura 2019.)   

 

Auran kunnan kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ikäjakauma Aurassa on 17-60 vuotta. Tällä 

hetkellä toiminnassa on mukana noin 30 asiakasta. Asiakasmäärä saattaa laskea no-

peastikin esimerkiksi työllistymisen, opiskelujen aloittamisen tai eläkkeelle siirtymi-

sen vuoksi. Toisaalta asiakasmäärä voi nousta yllättäen, mikäli 200 päivää työttömänä 

olleet henkilöt, joihin työvalmentajat ovat olleet yhteydessä, haluavat mukaan toimin-

taan ”vapaaehtoisesti”. (Johansson 2019.) 
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Työaika Auran kuntouttavassa työtoiminnassa on yhdestä neljään päivään viikossa, 

neljä tuntia päivässä. Asiakkaat on jaettu aamu- ja iltapäivävuoroihin. Työtoimintapäi-

vien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen jaksamisensa ja henkilökohtais-

ten tavoitteidensa mukaan. Valittavana on joko työskentely työpisteellä tai ryhmämuo-

toinen toiminta. (Johansson 2019.) 

 

Noin puolet asiakkaista työskentelee työpisteellä kunnan eri hallintokunnissa, esimer-

kiksi kirjastossa, yhtenäiskoululla, kunnantalolla tai teknisessä toimessa. Työpisteissä 

asiakas osallistuu kyseisen paikan työtehtäviin, joita voivat olla esimerkiksi kirjojen 

huolto, arkistointi tai maalaus- ja maisemointityöt. Ryhmämuotoisessa toiminnassa 

työtehtävät vaihtelevat. Tällä hetkellä kunnassa on tarjolla esimerkiksi erilaisia maise-

mointi- ja rakennustöitä, asunnon kunnostusta ja maalaustöitä sekä puhtaanapitoa si-

sällä ja ulkona. (Auran työllistämissuunnitelma 2018.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan työntekijöinä toimivat sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänku-

vauksessa kuntouttava työtoiminta on yksi osa-alue, sekä työvalmentajat. Työvalmen-

tajia on kaksi. Toinen heistä on työllistetty palkkatuella ja toinen on vakituinen työn-

tekijä. Toinen työvalmentajista hoitaa ryhmän ulkopuolisia tehtäviä ja yksilöohjauksia 

sekä työpisteissä olevien asiakkaiden asioita, toinen huolehtii töiden organisoinnista 

ryhmässä. Työvalmentajat tekevät yhteistyötä esimerkiksi kunnan sosiaalitoimen ja 

teknisen toimen sekä TE-toimiston ja yksityisten yritysten kanssa. He osallistuvat ak-

tivointisuunnitelmien tekemiseen sekä TYP-toimintaan, joista kerron enemmän seu-

raavassa luvussa, ja tekevät niihin liittyviä asiakasarviointeja. Työvalmentajat ovat yh-

teydessä pitkäaikaistyöttömiin, jotka eivät ole kuntouttavassa työtoiminnassa. Työval-

mentajien tärkein tehtävä on asiakkaan kokonaisvaltainen tuki ja ohjaus. (Johansson 

2019.)  

 

Aurassa kuntouttava työtoiminta räätälöidään kullekin asiakkaalle sopivaksi. Proses-

sin on tarkoitus olla tavoitteellisesti etenevä ja asiakkaan voimavarojen kasvua arvioi-

vat työvalmentajat. Kuntouttavan työtoimintapäiviä on mahdollista lisätä tai vähentää 
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asiakkaan jaksamisen mukaan. (Auran työllistämissuunnitelma 2018.) Asiakkaan toi-

mintakyvyn arviointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta prosessi etenee tarkoituksenmu-

kaisesti ja kunkin asiakkaan voimavarojen mukaisesti (Terveyden ja hyvinvoinninlai-

tos 2019a). 

 

Aura on pieni kunta ja osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista on osallistunut toi-

mintaan vuosia (Johansson 2019). Koska molemmat työvalmentajat asuvat itsekin 

kunnassa, heillä on erityinen suhde asiakkaisiin tai tietoa asiakkaiden taustoista. Tämä 

auttaa töiden suunnittelussa ja työ- tai opiskelupaikkojen etsinnässä, koska asiak-

kaalta itseltään ei aina saada tarvittavia tietoja. Toisaalta asiakkaiden tunteminen en-

tuudestaan saattaa aiheuttaa tarpeettomia ennakkoluuloja ja -käsityksiä. Työvalmen-

tajien työtä helpottaa paikallisten yritysten ja yrittäjien sekä kunnan tuntemus, heillä 

on laaja yhteistyöverkosto (Johansson 2019). 
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3 TIETOPERUSTA 

 

 

Tässä luvussa käsittelen kuntouttavaan työtoimintaan vaikuttavia lakeja ja kerron, 

mitä kuntouttavan työtoiminnan lähtökohta, aktivointisuunnitelma, sisältää. Toimin-

taan vaikuttavia lakeja ovat:  

• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

• Sosiaalihuoltolaki 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

• Työttömyysturvalaki 

• Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

• Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

 

Erityisesti Laki kuntouttavasta työtoiminnasta, Sosiaalihuoltolaki sekä Laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista vaikuttavat kuntouttavan työtoiminnan jär-

jestämiseen käytännössä. Näissä kolmessa laissa säädetään, että kuntouttavan työtoi-

minnan tulee olla tavoitteellista, vaikuttavaa ja laadukasta. 

 

Toisessa alaluvussa avaan työttömyyteen ja kuntouttavaan työtoimintaan yhdistettä-

viä käsitteitä: työttömyyden vaikutukset ja työn merkitys, yhteisöllisyys sekä elämän-

hallinta. 

 

 

3.1 Kuntouttavaa työtoimintaa määrittävä lainsäädäntö 

 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

Tärkein kuntouttavaa työtoimintaa ohjaava laki on Laki kuntouttavasta työtoimin-

nasta. Laissa säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on parantaa pitkään työt-
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tömänä olleen työmarkkinatuki- tai toimeentulotukiasiakkaan mahdollisuuksia työl-

listyä, kouluttautua tai osallistua julkiseen työvoimapalveluun. Laki määrittelee, min-

kälainen organisaatio voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja kuka voi osallistua sii-

hen sekä mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Kunta järjestää kuntoutta-

van työtoiminnan joko itse tai ostamalla palvelun toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 

rekisteröidyltä yhdistykseltä tai yhteisöltä. Yksityiseltä yritykseltä palvelua ei voi hank-

kia. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001.) 

 

Aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua alle 

25-vuotias, vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kuukauden aikana työmarkkinatukea 

saanut tai henkilö, jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden ai-

kana perustunut työttömyyden vuoksi maksettuun toimeentulotukeen. Kuntouttavaan 

työtoimintaan voi osallistua yli 25-vuotias, vähintään 500 päivää työmarkkinatukea 

saanut, työttömyyspäivärahakauden jälkeen työttömyyden perusteella työmarkkinatu-

kea vähintään 180 päivältä saanut tai henkilö, jonka pääasiallinen toimeentulo on vii-

meisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden vuoksi maksettuun toimeentu-

lotukeen. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001.)   

  

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalla tulee olla ennen toiminnan aloittamista voi-

massa oleva työllistymissuunnitelma ja sen laatimisen jälkeen tehty aktivointisuunni-

telma. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta. 

Kunta ja TE-toimisto päättävät asiakasta kuultuaan, onko kuntouttava työtoiminta hä-

nelle sopiva palvelu työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) Aktivointisuunnitelma tehdään TE-toimiston, 

kunnan ja asiakkaan välisenä yhteistyönä ja se on asiakkaalle järjestettävien palvelui-

den lähtökohta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001). 

 

Aktivointisuunnitelmaan kirjataan tiedot henkilön koulutustaustasta ja työurasta. 

Lisäksi arvioidaan aiempien työllistymistä edistävien toimien vaikuttavuutta ja aiem-

pien työllistymissuunnitelmien tai kunnan henkilöä koskevien suunnitelmien toteutu-
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mista. Toimenpiteet, jotka voivat olla muun muassa työllistymistä edistäviä, kuntou-

tus- tai koulutuspalveluja tai työtarjouksia, kirjataan ohjaamaan esimerkiksi kuntout-

tavan työtoiminnan toteutusta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään 3-24 kuukauden pituiseksi jaksoksi ker-

rallaan. Se ei saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Työtehtävien on sovel-

luttava asiakkaan työ- ja toimintakyvylle, oltava työmarkkinoille pääsyn kannalta mie-

lekkäitä sekä riittävän vaativia. Asiakas saa kulukorvausta työtoimintapäiviltään sekä 

matkakorvausta, mikäli asuu kaukana työtoimintapaikasta. (Laki kuntouttavasta työ-

toiminnasta 2001.) 

 

Valtio korvaa kunnalle kuntouttavan työtoiminnan kuluja jokaiselta asiakkaan työtoi-

mintapäivältä. Lisäksi kunnille aiheutuvat kuntouttavan työtoiminnan kustannukset 

oikeuttavat valtionosuuteen. Kustannuksista vähennetään valtion suoraan maksamat 

korvaukset. Jäljelle jäävät ne kuntien menot, joiden perusteella valtionosuus laske-

taan. Jos kuntouttava työtoiminta ei täytä laissa mainittuja edellytyksiä, valtion kor-

vaus voidaan lopettaa. Kunnat maksavat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden 

henkilöiden työmarkkinatukimenoista puolet ja yli 1000 päivää työmarkkinatukea 

saaneiden työmarkkinatukimenoista 70%. Kunnan maksuvelvollisuus poistuu työllis-

tymistä edistävissä palveluissa olevien henkilöiden osalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2019a.)  

 

Sosiaalihuoltolaki 

Sosiaalihuoltolain tavoitteena on 

edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää 
eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tar-
peenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvoin-
tia edistävät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oi-
keutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa, parantaa yhteis-
työtä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden vä-
lillä. (Sosiaalihuoltolaki 2014, 1§.) 
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Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kuntouttava työtoiminta 

on sosiaalista kuntoutusta suurimmalle osalle, etenkin aikuisikäisille, asiakkaista. 

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, 

opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan ja ehkäistään näiden keskeyttämistä.  (Sosi-

aalihuoltolaki 2014). 

 

Sosiaalisella kuntoutuksella (ks. Kuvio 1) tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 

keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syr-

jäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen 

kuuluu: 

• sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen 

• kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteenso-

vittaminen 

• valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan 

• ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin 

• muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 

(Sosiaalihuoltolaki 2014, 17§) 

 

 

Kuvio 1 Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö Sosiaalihuoltolain mukaan ja-

oteltuna. 

 

sosiaalinen toimintakyky ja 
kuntoutustarve

kuntoutusneuvonta ja 
kuntoutuspalvelujen 
yhteensovittaminen

arkipäivän toiminnot ja 
elämänhallinta

ryhmätoiminta ja sosiaaliset 
vuorovaikutussuhteet

SOSIAALINEN 
KUNTOUTUS
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Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista  

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalihuollon palvelu ja sen toteuttamista 

ohjaa Sosiaalihuoltolain lisäksi Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista. 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää 
sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava 
siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja 
yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava 
huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä 
hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 2000, 4§.) 

 

Asiakkaalla on oikeus saada hyvää sosiaalihuoltoa ja sen toteuttamiseen tarvitaan riit-

tävästi henkilöstöä. Lain mukaan henkilöstöllä on oltava olla tarvittava koulutus ja pe-

rehtyneisyys. Kuntouttavassa työtoiminnassa tarvitaan moniammatillista tiimiä. Asi-

akkaan kuntoutumista ja elämänhallintaa edistää sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja 

työllisyyspalvelujen ammattilaisten välinen yhteistyö. (Terveyden ja hyvinvoinninlai-

tos 2019a.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan laadun ylläpitämiseksi aktivointisuunnitelmaan kirjattu-

jen tavoitteiden toteutumista tulee arvioida. Arvioinnissa hyödynnetään asiakkaan 

työ- ja toimintakyvyn muutoksista saatua tietoa. Työ- ja toimintakykyarvioinnit teh-

dään jakson alussa, väliarvioinneissa ja lopussa. Väliarvioinneissa voidaan muuttaa 

jakson kestoa, tavoitteita tai aktivointisuunnitelmaa. Jos asiakkaalla on vaikeuksia sel-

viytyä kuntouttavassa työtoiminnassa, täytyy pitää arviointipalaveri, jossa päivitetään 

aktivointisuunnitelma. Jakso on mahdollista päättää ja asiakas ohjata palveluihin, 

jotka sopivat paremmin hänen tilanteeseensa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2019b.) 
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Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalaki määrittelee, kenellä on oikeus työttömyysetuuteen, joka kun-

touttavan työtoiminnan tapauksessa on työmarkkinatuki. Työmarkkinatukijakson pi-

tuudesta riippuu, onko henkilöllä oikeus osallistua työllistymistä edistävänä palve-

luna kuntouttavaan työtoimintaan. (Työttömyysturvalaki 2002.) 

 

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvan työnhakijan toimeentulo turvataan 

työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työmarkkinatuen korotusosaa makse-

taan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitel-

massa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen, kuten kuntouttavan työtoimin-

nan, ajalta. Korotusosaa maksetaan myös työllistymissuunnitelmassa tai työllistymis-

suunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palve-

lujen väliseltä ajalta, jos palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäi-

vää. Korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä. Korotusosan maksaminen aloite-

taan alusta, kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäis-

ajan täyttymisen jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen. (Työttömyystur-

valaki 2002.) 

 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja neu-

vontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- 

ja kehittämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henki-

löasiakkaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit sekä tämän lain mukai-

set tuet ja korvaukset. Matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaamisesta työllisty-

mistä edistävään palveluun osallistuvalle työnhakijalle säädetään julkisesta työvoima- 

ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työt-

tömyysetuutta saavalle maksetaan kulukorvausta yhdeksän euroa työllistymissuunni-

telman tai aktivointisuunnitelman mukaiselta osallistumispäivältä. Tästä kulukor-

vauksesta säädetään työttömyysturvalaissa. (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalve-

lusta 2012.) 
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Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

Monialaisen yhteispalvelun toimintamalli, TYP, on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yh-

teinen palvelu pitkään työttömänä olleille henkilöille ja palveluun ohjaudutaan jonkin 

näistä lähettämänä. TYP:ssä mainitut tahot miettivät yhdessä, mitkä palvelut edistävät 

henkilön työllistymistä ja laativat monialaisen työllistymissuunnitelman. (TE-palvelut 

2016.) Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä 

tarjoamalla heille tarkoituksenmukaisia, heidän palvelutarpeensa täyttäviä julkisia 

työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja (Laki työllistymistä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 2014). 

 

TYP-palvelun hyötyjä asiakkaalle ovat esimerkiksi jatkuvuus ja asiointitarpeen vähe-

neminen, palvelujen parempi saatavuus ja sitoutumisen helpottuminen. Eri toimijat 

hyötyvät päällekkäisten toimien karsimisesta, kustannukset vähenevät ja vaikuttavuus 

on suurempi yhteistyön vuoksi. (Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 

(TYP) palvelumuotoilu 2019.) 

 

Edellä mainittujen lakien lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan vaikuttavat Laki toi-

meentulotuesta, Laki kotoutumisen edistämisestä sekä Laki sosiaali- ja terveyden-

huollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta. 

 

 

3.2 Työn merkitys ja työttömyyden vaikutukset  

 

Työn merkitys 

Työ on ihmiselle tärkeä hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde. Hyvinvointitutkimusten 

mukaan ihmisen onnellisuus ja tyytyväisyys laskee työttömänä ollessa, vaikka käytössä 

olisi saman suuruiset tulot kuin työssä ollessa. (Hjerppe & Räisänen 2004, 3.) Työn 



19 

 

kautta saadaan sisältöä elämään, luodaan sosiaalisia suhteita ja se on yksi elämänhal-

linnan tärkeä edellytys. Pääsääntöisesti työ koetaan elämää ja arkirytmiä tuovana, po-

sitiivisena tekijänä elämässä. (Hassinen 2005, 19.) 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan perinteisesti työn tekemistä ja työ muovaa 

ihmisen identiteettiä, antaa toimeentulon sekä määrittää yhteiskunnallista ja sosiaa-

lista asemaa ja niihin liittyvää arvostusta. (Hassinen 2005, 19.) Suomalainen yhteis-

kunta on sidoksissa palkkatyön ensisijaisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka pyrkii ulkoa-

päin aktivoimaan ja liittämään passiivisia, hyvinvointivaltiosta riippuvaisia, marginaa-

lissa olevia työttömiä palkkatyöhön. Ymmärrys työttömiä kohtaan on vähentynyt ja 

usein ihmisen katsotaan olevan kunnon kansalainen vain palkkatyöntekijänä. (Karja-

lainen & Lahti 2005, 288, 290.) 

 

Työttömyyden vaikutukset 

Kun ihminen jää työttömäksi, hänen elämänsä muuttuu radikaalisti. Työelämän ulko-

puolelle joutuminen muuttaa arjen rakenteita ja ohjaa ihmisen jokapäiväistä toimintaa 

uudenlaiseksi (Silvennoinen 2007, 18). Taloudellinen tilanne huononee, työpaikan so-

siaaliset suhteet katkeavat ja huoli tulevaisuudesta kasvaa. Työn menettämisen aiheut-

tama stressi heikentää elämänhallinnan tunnetta ja vaikuttaa toimintakykyyn. (Vesa-

lainen & Vuori 1996, 3-5.) Työttömyyden keston epävarmuus estää elämän suunnitte-

lun ja kontrolloinnin aiheuttaen turvattomuutta ja turhautuneisuutta (Vuori & Terva-

hartiala 1995, 1–2). 

 

Syrjäytyminen työelämästä ilmenee usein taloudellisina, henkisinä tai toiminnallisina 

vaikeuksina työttömän elämässä. Ongelmat kasautuvat eikä niiden selvittäminen il-

man tukea ole helppoa. Yksittäinen tekijä, kuten työllistyminen, ei välttämättä auta 

ratkaisemaan tilannetta. (Hassinen 2005, 21.) Työttömyys on enemmän hyvinvointia 

alentava yksittäinen tekijä kuin mikään muu, mukaan luettuna avioerot. Työttömyys 

saattaa aiheuttaa masentuneisuutta sekä itsearvostuksen laskua ja työttömillä on 

muita väestöryhmiä suurempi taipumus esimerkiksi itsemurhiin ja päihteiden käyt-

töön. (Hjerppe & Räisänen 2004, 12–13.)  
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Yhteiskunnan näkökulmasta työttömyys on haasteellista. Se tulee kalliiksi ja estää ta-

loudellista kasvua ja kehitystä. Työttömyyden aiheuttaman psyykkisen pahoinvoinnin 

vuoksi työttömät usein käyttävät enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja kuin muu vä-

estö. (Ala-Kauhaluoma, Keskitalo, Lindqvist & Parpo 2004, 21.) Pitkittyessään työttö-

myys ja taloudelliset vaikeudet aiheuttavat köyhyyttä ja syrjäytymistä. Työllistymisen 

edistämiseen liittyvät aktiivista osallistumista ja elämänhallintaa lisäävät toimet eh-

käisevät tehokkaasti syrjäytymistä. Tukitoimet eivät aina johda työllistymiseen avoi-

mille työmarkkinoille, mutta ne auttavat työtöntä rikastuttamaan sosiaalisia suhtei-

taan ja löytämään omat taitonsa eli parantamaan hänen elämänlaatuaan. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002.) 

 

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 

kuukautta (Tilastokeskus 2019). Pitkäaikaistyöttömät ovat heterogeeninen joukko ja 

heidän työllistymisvaikeuksiensa takana on useita eri tekijöitä. Työllistymisen esteitä 

ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, vajaakuntoisuus, motivaation 

puute ja erilaiset sosiaaliset ongelmat. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 7.) Es-

teitä työllistymiselle voivat olla myös elämäntilanteen kriisit, heikkolahjaisuus, velka-

ongelmat tai läheisten hoitaminen. Noin neljäsosalla työttömistä on jokin työllisty-

mistä haittaava este. (mt. 53-54.) 

 

Aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille 

ja sen johdosta saadut välittömät taloudelliset vaikutukset. Pitkäaikaistyöttömille tar-

koitettuja palveluja on kritisoitu siitä, että ne eivät ole edistäneet työllistymistä. Työl-

listymisen lisäksi pitkäaikaistyöttömien palveluiden tavoitteet ovat sosiaaliset. Työttö-

myys heikentää sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä ja ongelmat hyvinvoinnissa ja 

elämänhallinnassa liittyvät usein työttömyyden pitkittymiseen. Työttömän hyvinvoin-

nin tulisi parantua ennen kuin hän voi työllistyä. (Pehkonen-Elmi, Kettunen, Surakka 

& Piirainen 2015, 63.) 
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3.3 Yhteisöllisyys ja elämänhallinta eli koherenssin tunne 

 

Yhteisöllisyys 

Ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen olento, joka hakeutuu yhteyteen muiden ih-

misten kanssa ja joka saa muista voimaa toimia (Pohjola 2015, 15). Yhteisöön kuulu-

minen on yhteiskunnassa elämisen perusta. Yhteisö muodostuu ihmisistä, joilla on jo-

tain yhteistä ja yhteisöt voivat rakentua esimerkiksi perheen ja suvun, asuinalueen, sa-

mankaltaisen elämäntilanteen, sairauden tai harrastuksen ympärille. (Juhila 2006, 

125; Nylund 2004; Roivainen 2004.) Kaikkiin yhteisöihin ei voi liittyä tai niistä erota 

niin halutessaan. Esimerkiksi institutionaalisiin, kuten Kelan kuntoutuksen, yhteisöi-

hin tullaan jonkin elämäntilanteen tai ongelman vuoksi, jolloin yhteisöllisyys ei pe-

rustu asuinalueeseen, kansalaisuuteen tai sukuun. (Raitakari 2008, 223.) Kuntouttava 

työtoiminta luo asiakasryhmästä yhteisön, joka on asiakkaista itsestään riippuen tiivis 

tai väljä. 

 

Usein yhteisöihin liitetään positiivisia odotuksia, mutta esimerkiksi rikollisryhmissä 

tai päihteidenkäyttäjien yhteisöissä ne saattavat tuottaa myös kielteisiä kokemuksia 

(Nylund 2004; Nylund 2005; Stepney 2006). Valtaväestön hyljeksimissä ryhmissä, 

kuten työttömien yhteisöissä, päihteidenkäyttäjien ryhmissä tai syrjäytyneiden nuor-

ten yhteisöissä, jäsenet voivat kokea myös voimaantumista ja turvaa (Kopomaa 2003; 

Nylund 2004; Nylund 2006). 

 

Käsitteet osallisuus ja syrjäytyminen liittyvät vahvasti yhteisöllisyyteen ja sen vaikut-

tavuuteen. Osallisuus on yhteisöllisesti tuotettu, mutta yksilöllisesti koettu ilmiö. Se 

voi myös tarkoittaa eri asioita eri ihmisille: joko tiivistä mukana oloa ja yhteistä toi-

mintaa tai rivijäsenyyttä ja satunnaista yhteisiin tilaisuuksiin osallistumista. (Pohjola 

2015, 22.) Syrjäytyminen on sivuun joutumista sosiaalisista suhteista, vaikuttamisesta 

ja vallan käytöstä, mahdollisuudesta osallistua työhön, kulutukseen ja yhteisölliseen 

toimintaan. Sekä yksilöt että ryhmät voivat syrjäytyä. Ihmisiä myös syrjäytetään, kun 

heidän mielipiteitään ja näkökantojaan ei kuulla tai heidän osallisuuttaan ja kansalai-
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suuttaan kyseenalaistetaan. (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 11.) Yhteisölli-

syyttä voidaan käyttää työvälineenä esim. päihteidenkäyttäjien, pitkäaikaistyöttömien, 

lasten, nuorten, vanhusten tai maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä (Hyväri & 

Nylund 2010, 33). 

 

Elämänhallinta eli koherenssin tunne 

Aaron Antonovsky (1979) on selvittänyt, miksi ihmiset säilyvät terveinä voimakkaista 

stressitekijöistä huolimatta. Koherenssin tunne on “yksilön kokonaisvaltainen, pysyvä, 

vaikkakin dynaaminen varmuuden tunne siitä, että sekä sisäinen ja ulkoinen ympä-

ristö ovat ennustettavissa ja että asioiden sujuminen niin hyvin kuin voidaan järkevästi 

olettaa, on todennäköistä” (Feldt 1997, 47). Koherenssin tunnetta kutsutaan myös elä-

mänhallinnaksi ja elämänhallintakyvyksi. Koherenssin tunne muodostuu kolmesta te-

kijästä: ymmärrettävyys, hallittavuus ja mielekkyys. Ymmärrettävyys tarkoittaa yksi-

lön tuntemaa varmuutta siitä, että mitään yllättävää tai negatiivista ei tule tapahtu-

maan. Mikäli näin tulisikin käymään, tilanteista voi selvitä. Hallittavuuden tunne viit-

taa yksilön stressin hallinnan resursseihin sekä tunteeseen siitä, että hänellä on kaikki 

tarvittavat resurssit hyödynnettävissään. Mielekkyyden tunne syntyy, kun yksilö kokee 

elämänsä ja siihen liittyvien tapahtumien olevan mielekkäitä tunnepohjaisesti, ei vain 

tiedollisesti. Mielekkyys on koherenssin tunteen keskeinen elementti. Jos mielekkyy-

den tunne puuttuu, myös hallittavuuden ja ymmärrettävyyden tunteilla on tapana hei-

ketä. (Vastamäki 2010, 5.) 

 

Koherenssin tunteen eli elämänhallinnan perustan muodostavat stressin hallinnan re-

surssit, jotka voivat olla erilaisia eri yksilöillä. Resursseja ovat esimerkiksi materiaali-

set resurssit, sosiaalinen tuki, vahva identiteetti, älykkyys, uskonto tai elämän filosofia, 

sekä terveyttä ylläpitävät elämäntavat. Osa resursseista on yksilöstä itsestään lähteviä, 

osaan vaikuttavat muut ihmiset. Koherenssin tunne toimii yhdistävänä tekijänä stres-

sin hallinnan resurssien ja terveydentilan välillä. Vahvat resurssit muodostavat vahvan 

koherenssin ja tämä edistää yksilön terveyttä. (Antonovsky 1987a.) 
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J.P. Roos puhuu elämänhallinnan yhteydessä ulkoisesta ja sisäisestä elämänhallin-

nasta. Elämänhallinnan puuttuminen leimaa ihmisen koko elämää. (Roos 1988, 206–

208; Roos 1985, 41–42.) Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen kokemusta 

henkisestä ja materiaalisesti turvatusta asemasta sekä siitä, pystyykö hän ohjailemaan 

elämäänsä ilman monien ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta. Ihminen voi esimerkiksi 

suunnitella tulevaisuuttaan, pyrkiä kouluttautumaan tietylle alalle tai hakeutua aktii-

visesti haluamaansa työhön. (Roos 1985, 41–42; Roos 1988, 206–208; Ruth 1998, 

320.) Jos ulkoinen elämänhallinta on heikko ja ihminen kokee olevansa ulkopuolisten 

ohjailtavana, hän voi tuntea epäonnistuneensa ihmisenä. Elämässä ei voi suunnitella 

kaikkea etukäteen ja on realistista ajatella, että vastaan tulee itsestä riippumattomia 

vastoinkäymisiä ja kriisejä. Niistä selviytymiseen tarvitaan sisäistä elämänhallintaa. 

(mt.) 

 

Sisäisellä elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen joustavaa kykyä sopeutua uusiin ti-

lanteisiin. Hyvällä sisäisellä elämänhallinnalla ihminen selviytyy kriiseistä, oppii niistä 

ja kehittää uusia strategioita kriiseistä selviytymiseen. Sisäinen elämänhallinta kehit-

tyy ihmisen koko elämän ajan. Sisäinen elämänhallinta on aina ihmisen omakohtainen 

kokemus, hän voi tuntea hallitsevansa elämäänsä, vaikka ulkoinen elämä olisi vaikeasti 

hallittavissa. Vahvalla sisäisellä elämänhallinnalla on mahdollista ylläpitää ja parantaa 

ulkoista elämänhallintaa eli pyrkiä päämääriinsä elämässä vastoinkäymisistä huoli-

matta. (Ruth 1998, 320–321; Roos 1985, 41–42.) 

 

Vastamäki (2010, 6) kirjoittaa, että koherenssin tunteen on ajateltu olevan melko py-

syvä yksilön ominaisuus. Merkittävät elämäntilanteen muutokset saattavat kuitenkin 

muuttaa yksilön koherenssia. Positiiviset muutokset elämäntilanteessa, esimerkiksi 

vakavasta sairaudesta parantuminen (Karlsson, Berglin, & Larsson, 2000), voivat 

saada aikaan koherenssin vahvistumisen. Negatiiviset kokemukset, kuten vakavat ta-

loudelliset vaikeudet (Kivimäki, Vahtera, Elovainio, Lillrank, & Kevin, 2002), voivat 

johtaa koherenssin tunteen heikentymiseen. 
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Antonovskyn (1987b) mukaan työpaikan menetys on tuhoisaa koherenssin tunteelle. 

Työn menettämisen myötä työpaikan ihmissuhteet katkeavat ja elämän suunnittelu 

vaikeutuu. Nämä ovat haitallisia kokemuksia koherenssin tunteen kannalta. Mahdol-

lisuus osallistua päätöksentekoon ja yhteisöllisyyden tunne ovat työelämään liittyviä 

positiivisia kokemuksia ja ne menetetään työn päättymisen ohella. Koherenssin tun-

netta on tutkittu vasta vähän työttömyyden kontekstissa, useimmat tutkimukset kes-

kittyvät mittaamaan koherenssin vahvuutta työllisten ja työttömien ryhmissä. Tulok-

set osoittavat, että työttömien koherenssin tunne on heikompi verrattuna työllisten ko-

herenssiin (Kabbe, Setterling, & Svensson, 1996; Matsushita, Ohki, Hamajima, & Mat-

sushima, 2007; Niemelä, 2002; Starrin, Jönsson, & Rantakeisu, 2001; Volanen, La-

helma, Silventoinen, & Suominen, 2004).  

 

Muutamissa tutkimuksissa on selvitetty työttömien terveydentilan ja koherenssin yh-

teyttä. Vahva koherenssi suojelee työttömyyden negatiivisilta terveysvaikutuksilta ja 

heikko koherenssi altistaa niille (Johansson Hanse & Engström, 1999; Leino-Loison, 

Gien, Katajisto & Välimäki, 2004). Kaksi aiempaa tutkimusta on tarkastellut koherens-

sin muutoksia työllisyyshankkeeseen osallistumisen aikana. Suomalaisen tutkimuksen 

tulokset osoittavat koherenssin pysyvän vakaana hankkeesta huolimatta (Juvonen-

Posti, Kallanranta, Eksymä, Piirainen, & Keinänen-Kiukaanniemi, 2002). Saksalai-

sessa tutkimuksessa havaittiin koherenssin tunteessa myönteisiä muutoksia (Richter 

& Nitsche, 2002). Jälkimmäisessä tutkimuksessa todettiin muutosten olevan väliaikai-

sia ja koherenssi palasi myöhemmin alkuperäiselle tasolleen. 

 

Työttömien henkilöiden elämänhallinnan tunne on usein matalampi kuin työssä ole-

vien (Vastamäki 2010, 2). Heikko elämänhallinnan tunne lisää psyykkisiä oireita ja 

heikko työkyky, taloudelliset huolet sekä alkoholin ongelmakäyttö heikentävät työttö-

mien psyykkistä hyvinvointia. Työttömät, joilla on vahva elämänhallinnan tunne, löy-

tävät todennäköisemmin uuden työpaikan. Vahva elämänhallinnan tunne lisää mah-

dollisuuksia päästä takaisin työelämään ja vähentää työttömänä koettua psyykkistä oi-

rehdintaa. (Vastamäki 2010, 21.) 
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Psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen, joita kuntouttava työtoiminta suuressa mää-

rin on, yleistavoitteena on auttaa asiakasta elämänhallintansa ylläpitämisessä tilan-

teissa, joissa hänen mahdollisuutensa osallisuuteen ja sosiaaliseen selviytymiseen ovat 

heikentyneet alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Kuntoutuksen tehtävänä on vahvistaa 

asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Tavoitteena on elämän-

hallinnan ja työkyvyn parantaminen niin, että asiakas on tyytyväinen elämänsä laa-

tuun. Asiakasta tuetaan, ohjataan ja hänelle luodaan mahdollisuuksia omatoimisuu-

den ja elämänhallinnan vahvistamiseen. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Iha-

lainen, 2006, 10–11, 19.) Auran kunnassa kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena usei-

den asiakkaiden kohdalla on ylläpitää elämänhallinnan taitoja ja päivärytmiä (Johans-

son 2019). 
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4 MENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa kerron menetelmistä, joita käytin kehittämistyöni aineiston hankintaan. 

Käyttämiäni menetelmiä ovat kysely, benchmarkkaus ja aivoriihi. 

 

 

4.1 Kysely 

 

Toteutin kyselyn kuntapäättäjille tilaajan pyynnöstä. Tilaajan on tarpeellista tietää, 

minkälaista tietoa päättäjillä on kuntouttavasta työtoiminnasta, jotta voi jatkossa huo-

mioida heidän näkökulmansa toiminnan kehittämisessä sekä tiedottaa toiminnasta 

päättäjille oikealla tavalla. Kyselyn avulla voidaan tavoittaa kerralla suuri määrä vas-

taajia ja saada vastaukset samoin esitettyihin kysymyksiin (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 1997, 195). Usein kyselyä käytetään määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen 

aineistonhankintamenetelmä, mutta se on käyttökelpoinen myös laadullisessa tutki-

muksessa. Kyselyn avulla voidaan pyytää vastaajaa perustelemaan mielipiteensä ja 

tämä onnistuu avoimilla kysymyksillä (mt. 197). Käytin kyselyä ja erityisesti sen avoi-

mia kysymyksiä laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta.  

 

Suunnittelin ja loin kyselyn Webropol -kysely- ja raportointityökalun avulla. Lähetin 

linkin kyselyyn sähköpostin välityksellä seitsemälle kunnanhallituksen ja seitsemälle 

perusturvalautakunnan jäsenelle sekä esittelijöille Auran kunnassa. Lähetin kyselyn 

7.5.2019 ja vastaamisaikaa annoin 26.5.2019 asti. Ennen tätä perusturvalautakunta 

keskusteli kyselystä kokouksessaan ja sain luvan sen tekemiseen. Alun perin kysely oli 

tarkoitus lähettää vain perusturvalautakunnan jäsenille, mutta koska kunnissa kun-

nanhallitus on tavalla tai toisella mukana kaikissa tehtävissä päätöksissä, päätin lähet-

tää kyselyni myös sen jäsenille. Kunnanjohtaja tiedotti asiasta kunnanhallitukselle etu-

käteen, joten kaikki kyselyn vastaanottajat olivat tietoisia sen saapumisesta. Koska 
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sekä perusturvalautakunta että kunnanhallitus tiesivät kyselyn saapuvan pian, tein en-

sisijaisen vastausajan päätyttyä vain yhden muistuttelukierroksen, jossa kerroin vas-

tausajan jatkuvan 2.6.2019 saakka. Oletin jäsenten, jotka haluavat vastata, vastaavan 

yhdellä muistuttelulla. 

 

Kyselyssä oli kaikkiaan 12 kysymystä (ks. Liite 1). Selvitin niiden avulla kuntapäättä-

jien tietämystä kunnan kuntouttavasta työtoiminnasta sekä heidän mielipiteitään sen 

järjestämisestä. Laadin lomakkeen selkeäksi, helposti täytettäväksi ja yksiselitteiseksi 

(Hirsjärvi ym. 1997, 202-204), jotta vastaajan ei ole tarpeen tulkita kysymyksiä, vaan 

vastaaminen on yksinkertaista. Monivalintakysymyksiä oli seitsemän, sisältäen myös 

kysymyksen, kuuluuko vastaaja perusturvalautakuntaan vai kunnanhallitukseen, ja 

avoimia kysymyksiä viisi. Jokaisessa kysymyksessä oli tarjolla vaihtoehto ’en osaa sa-

noa’. Ennen kyselyn lähettämistä testasin sen toimivuutta kahdella aiheeseen perehty-

mättömällä henkilöllä selvittääkseni, ymmärretäänkö kysymykset oikein vastaajajouk-

koa muistuttavien henkilöiden keskuudessa (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 133).  

 

Valitsin kyselyn kuntapäättäjille aineistonhankintamenetelmäksi, koska halusin ta-

voittaa heidät kaikki tasapuolisesti ja saada vastauksia samoin esitettyihin kysymyk-

siin. Etukäteen arvioituna, todennäköisyys tavoittaa puolet vastaajista haastattelun te-

kemistä varten oli huono. Kuntapäättäjät ovat tiukasti aikataulutettu ryhmä ja vastaus-

ten saaminen haastattelun keinoin, tarkkaan määriteltynä aikana, haastavaa. Lisäksi 

haastattelua käytettäessä vastausaika olisi ollut rajattu. Kyselyä käyttämällä poistin ai-

katauluongelmat vastaamattomuuden syistä. Kyselyllä tavoitin jokaisen ja he päättivät 

itse, vastaavatko siihen. Lisäksi halusin antaa heille aikaa pohtia vastauksiaan, sekä 

kuntouttavaa työtoimintaa, kyselyä täyttäessään.  

 

Pohdin kyselyn tekemistä kuntapäättäjien lisäksi myös Auran kunnan kuntouttavan 

työtoiminnan asiakkaille. Heille on tehty noin kaksi vuotta sitten lomakekysely, jossa 

selvitettiin heidän toiveitaan ja mielipiteitään kuntouttavasta työtoiminnasta. Monet 

tämän hetkisistä asiakkaista ovat vastanneet kyselyyn tuolloin, joten päätin keskittyä 

tilaajan toivomaan kuntapäättäjien tietojen kartoittamiseen. Kysely on pätevä, koska 
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sen monipuolisten kysymysten avulla sain oikealta kohderyhmältä uuden näkökulman 

Auran kunnan kuntouttavasta työtoiminnasta ja näin ollen lisätietoa tutkimuskysy-

mykseni tueksi. Kyselyn tulosten yleistettävyys on käytännössä heikko, koska kyselyn 

saaneista puolet vastasi. Tämän lisäksi perusturvalautakunnan ja kunnanhallituksen 

jäsenet yleensä vaihtuvat valtuustokausittain eli uudet jäsenet erilaisilla taustoilla ja 

taustatiedoilla tekevät tulevaisuudessa päätöksiä kunnassa. 

 

 

4.2 Benchmarkkaus 

 

Benchmarkkausta käytetään useimmiten menestyvien organisaatioiden toimintatapo-

jen tutkimiseen ja pyritään oppimaan niiden menestyksestä. Kehitettävä kohde mää-

ritellään tarkasti ja etsitään organisaatio, jossa kyseinen asia toimii hyvin. Tietoa kerä-

tään järjestelmällisesti yhdestä tai useammasta kohteesta. (Ojasalo ym. 2014, 186.) Au-

ran kunnassa toimintaan etsitään kehittämisajatuksia kokonaisvaltaisesti. Kokonais-

kuvan saaminen muiden kuntouttavan työtoiminnan järjestäjien toimintakulttuurista 

oli tärkeää, jotta Auran kuntaan voidaan luoda omansa. Toimintansa vertaaminen 

muihin selkeyttää omaa asemaa kentällä ja saattaa innostaa kehittämään toimintaa 

eteenpäin, jopa täysin uusille urille (mt. 186).  

 

Kartoitin ennen tutustumiskäyntipyyntöjen lähettämistä eri kuntien työllistämistoi-

mintoja internet-sivustojen kautta. Käyntikohteita oli yhteensä viisi, näistä neljä kun-

tien työllistämistoiminnoissa ja yksi yhdistyksessä. Valitsin kohteista kolme monipuo-

lisesta toiminnasta kertovien internet-sivustojen (Raisio, Paimio ja Valo-valmennus-

yhdistys) ja kaksi kunnan asukasluvun (Oripää ja Koski Tl) perusteella. Tein 

benchmarkkaus-käynnit kuntiin Auran kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajan 

kanssa, yhdistyksessä kävin tutustumassa yksin. Huomasin työvalmentajan saavan 

käynneistä uusia ajatuksia ja uutta intoa työhönsä. Kaikki tapaamamme työntekijät 

olivat innokkaita auttamaan ja kertoivat toiminnastaan avoimesti. Kysymysrungossani 

oli 18 kysymystä (ks. Liite 2). Kysymykset käsittelivät seuraavia teemoja: 

 



29 

 

• Kuntouttavan työtoiminnan alku ja fyysiset resurssit 

• Asiakkaat ja henkilöstö 

• Kuntouttavan työtoiminnan sisältö 

• Yhteistyökumppanit ja rahoitus 

 

Benchmarkkaus oli tärkein menetelmäni etsiä kehittämisideoita ja tutustua muissa 

varsinaissuomalaisissa kunnissa järjestettävään kuntouttavaan työtoimintaan. Kun-

tien panostus toimintaan ja usko sen vaikuttavuuteen ilmeni monin tavoin, vahvimmin 

toiminnalle myönnetyn budjetin suuruudessa. Tämä oli tärkeä tieto välitettäväksi Au-

ran kunnan päättäjille. Tavoitteeni oli löytää erilaisia tapoja järjestää kuntouttavaa 

työtoimintaa ja kysymysrungon avulla saavutin tavoitteeni. Yleistettävyys on menetel-

mällä saatujen tulosten osalta hyvä, koska benchmarkkaus-kohteita vastaavia, suuria, 

pieniä ja yhdistyksiä, kuntouttavan työtoiminnan järjestäjiä on valtakunnallisesti ja 

toiminnan järjestämisen perusperiaatteet ovat samat. 

 

 

4.3 Aivoriihi 

 

Auran kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden kanssa järjestin aivoriihen saadak-

seni käsityksen heidän ajatuksistaan toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Mukana oli-

vat sosiaaliohjaaja, kaksi työvalmentajaa sekä ulkopuolisena osallistujana kunnassa 

vasta hetken työskennellyt perheohjaaja. Perheohjaajan halusin mukaan tuomaan uu-

denlaisia ajatuksia, jotka eivät ole sidoksissa olemassa oleviin resursseihin. Aivoriihi 

on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jolla pyritään löytämään ratkaisu tai uusia 

lähestymistapoja tiettyyn ongelmaan (Ojasalo ym. 2014, 160). Tässä tapauksessa ryh-

män päämääränä oli ideoida Auran kuntouttavaa työtoimintaa ja sen tulevaisuutta.  

 

Aloitin aivoriihen lämmittelyllä: ”Minkälaisen talon rakentaisit, jos vain taivas on ra-

jana?”. Tarkoitus oli vapauttaa osallistujien mielet kaikenlaisista rajoitteista (Ojasalo 

ym. 2014, 161). Seuraavaksi jokainen valitsi ”koodivärin” eli haluamansa värisen kynän 
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käyttöönsä. Koska ideointikierroksia oli tulossa useampia, eri henkilöiden ideat täytyi 

pystyä erottamaan toisistaan. Näin kukaan ei jatkokehitellyt omaa ideaansa. Ensim-

mäisellä kierroksella jokainen kasasi idealappunsa omaan pinoonsa, mutta siitä eteen-

päin jokainen valitsi toisen henkilön lapun ideoitavaksi.  Ohjeistin osallistujia päästä-

mään mielikuvituksensa valloilleen, mikä oli haastavaa erityisesti työvalmentajille, 

koska käytännöllisyys on heidän työssään perusedellytys. Ideointikierroksia ehdimme 

sovitun ajan puitteissa tehdä kolme. Idealappuja syntyi yhteensä 60 kappaletta. Kä-

vimme ne lopuksi yhdessä läpi niin, että jokaisesta lapusta merkittiin rastilla ryhmän 

mielestä paras idea. 

 

Käytännössä käyttämäni menetelmä oli muunnelma perinteisestä aivoriihestä, yhdis-

telmä kahdesta hieman toisistaan poikkeavasta aivoriihen versiosta. Brainwriting on 

menetelmä, jossa ideointi tapahtuu itsenäisesti ja tuotokset annetaan eteenpäin seu-

raavalle osallistujalle. Ideakävelyssä osallistujat kirjoittavat seinälle kiinnitetyille la-

puille niin monta ideaa kuin keksivät, jonka jälkeen osallistujat alkavat kehittää mui-

den ideoita eteenpäin kirjaten uudet ideat alkuperäisen lähelle. (Ojasalo ym. 2014, 

161.) 

 

Osallistujat olivat tyytyväisiä tuloksiin, eli ideoiden määrään, sekä menetelmän toimi-

vuuteen ja yhteistyön sujuvuuteen ryhmässä. Ideoinnin tehokkuuden kannalta katsot-

tuna osallistujia olisi voinut olla mukana enemmän. Aivoriihessä ryhmä on yleensä 6-

12 hengen suuruinen, mutta toisaalta pienessä ryhmässä kukaan ei voi vetäytyä sivuun 

(Ojasalo ym. 2014, 160-162). Ideointiin käytetty aika olisi voinut olla pidempi kuin etu-

käteen varattu kaksi tuntia. Ideat vaativat usein aikaa kehittyäkseen, samoin ihmiset 

päästääkseen irti totutuista ajatusmalleista (mt. 160). Aivoriihen tulosten jatkokehit-

tely toisessa vastaavanlaisessa tilaisuudessa saattaisi tuoda ideoihin syvyyttä. Aivoriihi 

oli kehittämistyöni menetelmänä pätevä, koska sen tulokset vastaavat suoraan tutki-

muskysymykseeni. Tulosten yleistettävyys on hyvä, koska ryhmä koostui sekä sosiaa-

lialan että kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisista, aivan kuten kuntouttavassa 

työtoiminnassa valtakunnallisesti. 

 



31 

 

4.4 Aineistonanalyysimenetelmät 

 

Kysely 

Lähetin Webropol-kyselyn Auran kunnan perusturvalautakunnan sekä kunnanhalli-

tuksen jäsenille sekä esittelijöille eli yhteensä 16 henkilölle. Vastauksia sain kahdeksan, 

joista kuusi perusturvalautakunnasta ja kaksi kunnanhallituksesta. Kyselyn tulosten 

analysoinnin aloitin avoimista kysymyksistä. Keräsin vastaukset tekstitiedostoon saa-

dakseni niistä kokonaiskuvan. Kyselyn avulla selvitin kuntapäättäjien tietämystä kun-

touttavasta työtoiminnasta. Tältä pohjalta muutin paikkansa pitävät, eli tietopohjaa 

sisältävät, vastaukset vihreiksi ja punaisiksi vastaukset, joissa ei ollut tietopohjaa tai 

jos niissä oli esimerkiksi sanavalintojen muodossa aistittavissa negatiivinen sävy.  

 

Seuraavaksi tutkin monivalintakysymyksiä. Vastaaja sai niissä, kahta kysymystä lu-

kuun ottamatta, valita useita vastausvaihtoehtoja. Huomasin, ettei tietoa selvittävissä 

kysymyksissä syntynyt hajontaa, vaan vaihtoehdoista oli valittu oikeat. Monivalintaky-

symykset sisälsivät yhden mielipidekysymyksen: Mikä on mielestäsi tärkeintä kun-

touttavassa työtoiminnassa? 

 

Benchmarkkaus 

Litterointi tarkoittaa aineiston yhteismitallistamista eli esimerkiksi äänitteen tai vi-

deon kirjoittamista kirjalliseen muotoon, jotta niitä voidaan käsitellä manuaalisesti 

(Kananen 2014, 101) ja vertailla. Tässä tapauksessa haastatteluja ei ollut tarpeen ää-

nittää, koska niiden ydinsisältö oli tärkeintä, ei sanatarkka toistaminen. Litteroin 

benchmarkkaus-haastattelut muistiinpanojeni perusteella samaan tekstitiedostoon. 

Järjestin kunkin kuntouttavan työtoiminnan, kunnan, kaupungin tai yhdistyksen, vas-

taukset kysymysrunkoni mukaiseen järjestykseen. Näin niitä oli helppo vertailla kes-

kenään, löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Muutin tärkeimmät, eli useasti maini-

tut ja uudenlaiset toimintatavat, kohdat tekstissä punaiseksi erottaakseni ne tulosten 

saamiseksi. Poimin tekstistä hyödynnettävissä olevia käytäntöjä kehitysidea-listaani. 

Etsin erityisesti kuntouttavan työtoiminnan arjesta poikkeavaa ohjelmaa, ryhmä- ja 

virkistyspäivien sisältöjä tai erilaisia tapoja toteuttaa toimintaa käytännössä. 
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Aivoriihi 

Teemoittelulla etsitään litteroidusta aineistosta keskeisiä, yhdistäviä tai erottavia, ai-

heita. Aineistoa teemoitellessa kyseisen teeman alle kerätään esimerkiksi haastatte-

lusta kohdat, joissa puhutaan määrätystä aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.)  

 

Jaoin aivoriihestä syntyneet idealaput seuraaviin teemoihin: päättäjät ja resurssit, am-

matillinen osaaminen sekä ryhmä. Vaikka monet idealaput olisi voinut asettaa useam-

man teeman alle, jokaisesta löytyi lopulta se tärkein, jonka mukaan sain jaettua laput 

kolmeen teemaan. Päättäjät ja resurssit -teeman alle valikoitui esimerkiksi asiakas-

käyttöön tarkoitettu atk-laitteisto ja kuukausittainen käyttöbudjetti. Ammatilliseen 

osaamiseen kuuluu muun muassa toiminnalliset menetelmät, vahvuuksien löytäminen 

ja rahoitusten selvittäminen toiminnalle. Ryhmä-teeman alle syntyi eniten konkreetti-

sia ideoita, esimerkiksi retket, vanhojen huonekalujen kunnostus ja ajatuksia siitä, 

kuinka ryhmän sisäistä yhteishenkeä ja vuorovaikutusta voisi kehittää. 

 

Pohdin aivoriihen toteutuksen aikana, vaikuttavatko osallistujien aiemmat keskustelut 

kuntouttavan työtoiminnan kehittämisestä tai muista toimintaan liittyvistä aiheista 

ideointiin jollain tavalla. Mielestäni kaikki osallistujat ideoivat vapaasti ja jokaisen ide-

oista keskusteltiin tasapuolisesti etsittäessä parhaita ajatuksia.  
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5 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

 

Seuraavaksi esitän aineistosta esiin nousseita tuloksia teemoittain (ks. Kuvio 2). Jokai-

nen teema ilmeni suuremmassa tai pienemmässä osassa kaikissa aineistoissa. Aivorii-

hessä vahvimmin kuului tarve kuntouttavan työtoiminnan ammatillisuudelle. 

Benchmarkkauksessa kaikkien haastateltavien työssä tärkeässä osassa oli asiakkaiden 

elämänhallinnan parantaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Kyselyn tarkoituksena 

oli selvittää kuntapäättäjien tietopohjaa kuntouttavasta työtoiminnasta. Erityisesti 

avoimista vastauksista ilmeni vastaajien ajatus siitä, että kuntouttavan työtoiminnan 

tärkein tehtävä on työllistäminen. 

 

 

 

 Kuvio 2 Aineistosta nousseet tulokset. 
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työtoiminta
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Enemmän 
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5.1 Laadukas kuntouttava työtoiminta tarvitsee ammattitaitoa ja ammatillisuutta 

 

Aivoriihessä kaivattiin ammatillista otetta kuntouttavassa työtoiminnassa. Ajatuksia 

vaihdettiin sekä ulkopuolisen asiantuntijan että toiminnan oman, ammattitaitoisen 

ohjaajan järjestämistä luennoista tai ryhmäpäivistä eri elämänhallinnallisiin teemoi-

hin liittyen. Toiminnalliset menetelmät ja suunnitelmallisuus mainittiin useasti aivo-

riihen aikana. Yhteistyön toivottiin kehittyvän sekä työntekijöiden ja asiakkaiden vä-

lillä että suuremmassa mittakaavassa kuntalaisten, yhdistysten ja muiden kuntien 

kuntouttavien työtoimintojen kanssa. Ymmärrys ihmisestä psykofyysisenä kokonai-

suutena ja yhteisöjen toiminnasta, työttömyyden vaikutuksista sekä elämänhallinnan 

vahvistamisesta ovat olennaisia ohjaajan työssä erityisesti kuntouttavassa työtoimin-

nassa. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstöllä on oltava tarvittava koulutus ja pe-

rehtyneisyys (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019a). Lisäksi kaivattiin nykyisiä käy-

täntöjä yksityiskohtaisempaa dokumentointia asiakasasioihin. 

 

Benchmarkkauksessa kävi ilmi, että vierailukohteissa pääasiallisesti toiminnasta vas-

taavat työntekijät ovat joko sosiaali- ja terveysalan tai hallinnollisen alan ammattilai-

sia. Näihin tutkintoihin sisältyy esimieskoulutusta ja varsinkin sosiaalialalla ohjaa-

mista ja ryhmädynamiikan tuntemusta. Yhdessä benchmarkkaus-kohteessa työval-

mentajia palkataan tehtäväänsä palkkatuella esimerkiksi puualan ammattitaitojensa, 

ei ohjausosaamisensa, perusteella. Näin saadaan työllistettyä ammattitaitoinen hen-

kilö määräajaksi. Heidät on velvoitettu suorittamaan työvalmennukseen ja työnohjaa-

miseen kouluttava kurssi. Muissa käyntikohteissa jotkut työntekijät ovat suorittaneet 

työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon. Kolmessa viidestä benchmarkkaus-koh-

teessa järjestettiin asiakkaille yksilöohjausta tarvittaessa tai säännöllisesti. Mikäli yk-

silöohjausta ei järjestetty, syynä oli joko ohjaajan ajan tai ammattitaidon puute. Yksi-

löohjauksessa ohjaajalta vaaditaan ammattitaitoa asiakkaan motivoinnissa, ohjauk-

sessa ja neuvonnassa elämän kaikilla osa-alueilla. 
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Kuntapäättäjille suunnatun kyselyn useassa vastauksessa nousi esiin tarve ammatilli-

selle osaamiselle ja ”oikeille ihmisille oikeilla paikoilla”. Esimerkiksi asiakasarvioin-

tien tekeminen vaatii ammattitaitoa, koska arvioinnit vaikuttavat asiakkaan tulevai-

suuteen sekä työllisyyspalveluissa että terveydenhuollossa ja mahdollisessa kuntou-

tuksessa (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019b). Eräs kyselyn vastaaja mainitsi pal-

veluohjauksen ja palvelutarvearvioiden tekemisen vaativan ammatillista osaamista, 

työhön opastamisen ei. Tämä on osittain totta, mutta ”työhön opastajat” eli työvalmen-

tajat tarvitsevat hekin ammatillista osaamista työnkuvansa laajuuden vuoksi (Kettu-

nen ym. 2006, 10-11, 19). Toinen vastaaja kirjoitti loppukommentissaan, että kuntout-

tava työtoiminta on tehtäväkenttänä haastava, mutta hyviä toimintatapoja on löydet-

tävissä, jos tahtotila on yhteinen.  

 

 

5.2 Ryhmätoiminta vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa ja sosiaalista selviytymistä 

 

Ongelmat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan hyvinvoinnissa ja elämänhallinnassa 

liittyvät usein työttömyyden pitkittymiseen. Ennen työllistymistä työttömän hyvin-

voinnin tulisi parantua. (Pehkonen-Elmi ym. 2015, 63.) Aivoriihessä yhteinen tekemi-

nen oli suuressa osassa ideoinnissa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille järjestet-

täviä ryhmäpäiviä pidettiin tässä tilanteessa selviönä, haussa oli niihin sopiva ohjelma. 

Teemapäivät mainittiin useasti, samoin yhteiset retket lähiympäristöön. Erilaiset yh-

dessä toteutettavat projektit ja jokin selkeä tavoite, esimerkiksi tapahtuman järjestä-

minen, lisäävät yhteishenkeä ja nostavat samalla toiminnan profiilia. Vastuun jakami-

sesta asiakkaille keskusteltiin, onko se mahdollista vai ei.  Ruoanlaitto ja leipominen 

ovat hyvää ryhmätoimintaa, erityisesti nuoremmille asiakkaille. Toisaalta niiden to-

teuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta sekä käyttöbudjetin. 

 

Yhteisöllisyyttä voidaan käyttää työvälineenä esimerkiksi päihteidenkäyttäjien tai pit-

käaikaistyöttömien kanssa työskenneltäessä (Hyväri & Nylund 2010, 33). Jokaisessa 

benchmarkkaus-kohteessa pidettiin tärkeänä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Vir-
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kistys- tai ryhmäpäiviä järjestettiin säännöllisesti. Valo-valmennusyhdistyksessä kai-

kille asiakkaille yhteinen päivä järjestetään kerran viikossa. Erään ryhmäpäivän tee-

mana on ollut terveelliset elämäntavat. Muissa benchmarkkaus-kohteissa ryhmäpäiviä 

järjestetään epäsäännöllisesti, mutta kaikissa pidettiin tärkeänä esimerkiksi yhteisiä 

kahvi- ja ruokailuhetkiä. Raisiossa kuntouttava työtoiminta pitää sisällään rekrymes-

suille osallistumisen, joka sekin lisää asiakkaiden välistä vuorovaikutusta.  

 

Kuntapäättäjille tehdyn kyselyn avoimissa vastauksissa vastaajat eivät missään yhtey-

dessä maininneet ryhmätoimintaa, mutta elämänhallinnan parantamisesta, syrjäyty-

misen ehkäisystä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta puhuttiin useassa vastauksessa. 

Nämä kolme kuntouttavan työtoiminnan tavoitetta toteutuvat parhaiten juuri ryhmä-

toiminnan ja asiakkaiden välisen yhteistyön avulla osana sosiaalista kuntoutusta (So-

siaalihuoltolaki 2014). Vastaajien keskuudessa nähtiin kuntouttava työtoiminta lä-

hinnä ”kunnon töiden” tekemisenä. Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset antoivat po-

sitiivisen kuvan kuntapäättäjien tiedoista kuntouttavasta työtoiminnasta. Siitä huoli-

matta vastauksissa oli havaittavissa jako paljon tietäviin, neutraaleihin ja asenteellisiin 

vastaajiin. Tämä jako olisi saattanut olla selkeämpi, mikäli kaikki kyselyn saaneet oli-

sivat siihen vastanneet. Toisaalta vastaamattomuus saattaa kertoa siitä, ettei kuntout-

tavan työtoiminnan kehittäminen ole vastaamatta jättäneiden tärkeysjärjestyksessä 

korkealla, kuten ajatellaan kuntakyselyn mukaan monissa muissakin kunnissa (Karja-

lainen & Karjalainen 2011, 44). 

 

 

5.3 Kuntouttava työtoiminta on enemmän kuin työllistämistä 

 

Aivoriihen ideoinnista suurin osa liittyi muuhun kuin asiakkaiden työllistämiseen. 

Työ- ja opiskelupaikkojen etsiminen sekä siihen tarvittava atk-välineistö mainittiin 

kerran. Osallistujien tavoitteena oli kehittää erityisesti ryhmätoiminnasta mielekästä 

rajoja ylittävällä yhteistyöllä, erilaisilla menetelmillä ja konkreettisilla ideoilla. Elä-

mänhallintaan kuuluu mielekkyys, ymmärrettävyys ja hallittavuus ja jos tärkein näistä, 
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mielekkyys, puuttuu, on ymmärrettävyyden ja hallittavuuden tunteilla taipumus hei-

ketä (Vastamäki 2010, 5). Erilaiset työtehtävät ja tavat saada taloudellista tuottoa toi-

minnan kehittämiseksi olivat suuremmassa roolissa toiminnan kehittämisessä kuin 

varsinainen työllistäminen. Osallistujat tiesivät aiempien kokemustensa pohjalta, että 

ansaitseminen motivoi asiakkaita, vaikkei tuotto tulisikaan suoraan heidän itsensä 

käytettäväksi. 

 

Benchmarkkaus-kohteissa tähdätään työllistymiseen, mutta asiakkaan ehdoilla. Etu-

sijalla, ja ensimmäisenä tehtävänä, on saada asiakas motivoitumaan ja löytämään 

mahdollisesti kadoksissa ollut päivärytmi ja elämänhallinta, koska työn menettäminen 

aiheuttaa elämänhallinnan heikkenemistä ja vaikuttaa negatiivisesti toimintakykyyn. 

(Vesalainen & Vuori 1996, 3-5). Ennen elämän perusasioiden järjestämistä asiakas ei 

voi työllistyä ainakaan avoimille työmarkkinoille, näin todettiin kaikissa käyntikoh-

teissa. Asiakkaalla saattaa olla ongelmia päihteiden käytön tai mielenterveytensä 

kanssa, jolloin hänet ohjataan sopivaan hoitoon tai palveluun. Kaikki haastateltavat 

mainitsivat asiakkaiden erilaiset lähtökohdat työllistymiseen: yhdelle riittää lyhyt kun-

touttavan työtoiminnan jakso työpaikan löytämiseksi, toiselle kaksi vuotta voi olla liian 

lyhyt aika kuntoutua työelämään. 

 

Kyselyn yksi kysymys selvitti kuntapäättäjien mielipidettä siitä, tietävätkö he riittä-

västi kuntouttavan työtoiminnan lähtökohdissa, tavoitteista ja vaikuttavuudesta. Puo-

let vastaajista valitsi vaihtoehdon ”Kyllä, tiedän toiminnasta riittävästi” ja puolet joko 

vaihtoehdon ”Ei, en tiedä toiminnasta riittävästi” tai ”Tunnen toimintaa melko huo-

nosti”. Kysyttäessä kuntouttavan työtoiminnan tärkeintä tavoitetta vastaukset jakaan-

tuivat kolmen vaihtoehdon kesken. Näistä kaksi liittyi työllistämiseen. On vaikea sa-

noa, johtuuko työllistämisen korostuminen vastauksissa siitä, etteivät päättäjät ole tie-

toisia kuntouttavan työtoiminnan ydintavoitteista, kuten elämänhallinnan parantami-

sesta. Työttömät, joilla on vahva elämänhallinnan tunne, löytävät todennäköisemmin 

uuden työpaikan (Vastamäki 2010, 21). Kyselyn monivalintakysymyksissä jokainen 

vastaaja oli valinnut kuntouttavan työtoiminnan tavoitteeksi työllistymisen lisäksi elä-

mänhallinnan parantamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Silti eri kysymysten avoimissa 

vastauksissa painotettiin työllistämisen tärkeyttä ja asiakkaan pääsyä työelämään 
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mahdollisimman nopeasti. Syrjäytyminen työelämästä ilmenee usein taloudellisina, 

henkisinä tai toiminnallisina vaikeuksina työttömän elämässä eikä yksittäinen tekijä, 

kuten työllistyminen, välttämättä ratkaise tilannetta (Hassinen 2005, 21). Kuten työl-

listyminen, myös mielekäs tekeminen työtoimintapäivien aikana mainittiin useassa 

avoimessa vastauksessa. 

 

 

5.4 Tuotos 

 

Opinnäytetyöni tuotoksena syntyi lista kehitysideoista (ks. Liite 3) Auran kunnan kun-

touttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Idealista jakaantui kolmeen teemaan aineis-

tosta nousseiden tulosten pohjalta: 

• Ammattitaito ja ammatillisuus 

• Ryhmä 

• Päättäjät ja taloudelliset resurssit 

 

Kehitysideat kerättiin joko suoraan benchmarkkauksessa ja aivoriihessä syntyneistä 

ajatuksista tai niitä mukaillen. Lista sisältää konkreettisia ideoita esimerkiksi ryhmä-

päivien ohjelmaksi, kuten retkeily tai leipominen. Osa listan ideoista on teoreettisem-

paa pohjaa ja ammattitaitoa vaativaa toimintaa, kuten esimerkiksi toiminnalliset me-

netelmät, vahvuuksien löytäminen ja osallisuus.  

 

Ammattitaito ja ammatillisuus -teema kertoo, että useimmat kuntouttavassa työtoi-

minnassa toteutettavat toiminnat vaativat sekä ammatillista osaamista että ammatilli-

suutta työntekijöiltä. Ryhmä -teemassa on tuotu esille erilaisia ohjelmaehdotuksia eri-

tyisesti ryhmätoiminnassa tai ryhmäpäivinä toteutettavaksi. Päättäjät ja taloudelliset 

resurssit -teema on mukana osoittamassa rahoituksen tärkeyden toiminnassa. Ilman 

rahoitusta ei esimerkiksi ammattitaitoisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran 

täyttö ole mahdollista ja ilman ammattitaitoista kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa 

toiminta ei ole niin laadukasta kuin se voisi olla. 
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Idealista on tarkoitettu Auran kunnan kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden 

käyttöön avuksi toiminnan kehittämiseen, mutta myös kuntapäättäjille osoittamaan 

toiminnan monipuoliset mahdollisuudet. Osa listan toiminnoista vaatii taloudellisia 

resursseja, osa ei. Näin ollen lista on käyttökelpoinen sekä suurten kaupunkien että 

pienten yhdistysten järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa kehitettäessä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu (Sosiaalihuoltolaki 2014). 

Esimerkiksi Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2001) sekä Laki sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista (2000) määrittävät, miten toiminta tulee järjestää ja 

että sen tulee olla laadukasta ja tavoitteellista. Mikäli toiminta ei täytä laissa mainittuja 

edellytyksiä, valtion kuntouttavasta työtoiminnasta maksamat korvaukset voidaan lo-

pettaa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001). Laadukas sosiaalipalvelu huomioi 

asiakkaan olemassa olevat voimavarat ja kyvyt sekä fyysiset ja psyykkiset rajoitteet. 

Kuntouttavan työtoiminnan työntekijät ovat avainasemassa asiakkaan työhön kuntou-

tumisessa. Sen vuoksi heillä tulee olla sekä ammattitaitoa että ammatillisuutta vastata 

asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. Sujuva yhteistyö sekä työntekijöiden ja asiakkai-

den että ympäristökuntien työllistämistoimintojen välillä palvelee kaikkia osapuolia.  

 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalinen kuntoutus pitää sisäl-

lään muun muassa ryhmätoimintaa ja tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä 

valmennusta asiakkaan arjesta selviytymiseen ja elämänhallintaan (Sosiaalihuoltolaki 

2014). Usein kuntouttavassa työtoiminnassa selviävät asiakkaan mahdolliset kuntou-

tustarpeet ja hänet ohjataan oikeaan palveluun. Pitkittynyt työttömyys heikentää ih-

misen fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä elämänhallintaa (Pehkonen-Elmi ym. 2015, 

63). Työllistyminen on mahdollista vasta asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

parannuttua. Kuntouttavalla työtoiminnalla on asiakkaan kuntoutumisessa suuri 

rooli. Mikäli toiminta ei ole laadukasta ja vaikuttavaa, saattaa asiakas juuttua palve-

luun vuosiksi. Tämä aiheuttaa kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, esimer-

kiksi mielenterveys- tai päihdekuntoutuspalvelujen muodossa (Ala-Kauhaluoma, Kes-

kitalo, Lindqvist & Parpo 2004, 21). 

 

Yhteisöön kuuluminen on yhteiskunnassa elämisen perusta (Juhila 2006, 125). Ihmi-

nen saattaa syrjäytyä yhteiskunnasta esimerkiksi jäätyään työttömäksi tai päihdeon-

gelman vuoksi. Yhteisöllisyys tukee ja joskus pitkäaikaistyöttömien pieni yhteisö on 
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asiakkaalle ainut mahdollinen sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto. Työllisyyttä edis-

tävään palveluun, kuten kuntouttavaan työtoimintaan, osallistuminen lisää vähitellen 

ihmisen hyvinvointia ja parantaa elämänhallintaa. Työpaikan menetys on tuhoisaa elä-

mänhallinnan tunteelle, koska osallistuminen päätöksentekoon ja yhteisöllisyyden 

tunne ovat työelämään liittyviä positiivisia kokemuksia, jotka menetetään työn päätty-

misen myötä (Antonovsky 1987b). Kuntouttava työtoiminta luo asiakkaille mahdolli-

suuksia osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. 

 

Kunnan kannalta katsottuna kuntouttava työtoiminta ei tuo välittömiä tuloja. Toimin-

nan hyödyt ilmenevät vasta myöhemmin sosiaali- ja terveysmenojen säästöinä (Peh-

konen-Elmi ym. 2015, 45-51), mutta vaikuttaa siltä, ettei tätä ole Auran kunnassa kun-

tapäättäjien keskuudessa ymmärretty tai tiedostettu. Auran kunnan kuntouttava työ-

toiminta tarvitsee pitkän aikavälin suunnitelman toiminnan kehittämiseksi vastaa-

maan pitkäaikaistyöttömien tarpeisiin kunnassa. Toiminnan tulee olla merkityksel-

listä ja kullekin asiakkaalle sopivaksi suunniteltua (Laki kuntouttavasta työtoimin-

nasta 2001). Kuntouttava työtoiminta on yksi, tavoitteellinen, askel kohti työllisty-

mistä eikä sen ole tarkoitus kestää vuosia. 

 

Auran kunnan kuntastrategiassa (2019) mainitaan tavoitteeksi vuoteen 2030 men-

nessä muun muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen luomalla tasa-arvoiset 

palvelut kuntalaisille sekä korostamalla yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä. Kunta-

päättäjillä on valta vaikuttaa kuntouttavan työtoiminnan laatuun. Asiakkaalla on oi-

keus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa, joka huo-

mioi asiakkaan toivomukset, mielipiteen, edun ja yksilölliset tarpeet (Laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000). Toiminnalle osoitettu budjetti aut-

taa suunnittelemaan ja kehittämään sitä eteenpäin. Ilman rahoitusta toiminta on pas-

siivista, ”tulen paikalle koska on pakko”, eikä se edistä asiakkaan hyvinvointia tai kun-

nan työllistämispyrkimyksiä. Tämän kehittämistyön pohjalta vaikuttaa siltä, että osa 

kuntapäättäjistä on ymmärtänyt tämän, mutta osalle kuntouttavan työtoiminnan ta-

voitteet ja tarkoitus ovat epäselvät. Työ on kuntouttavassa työtoiminnassa väline asi-

akkaan toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantamisessa.  
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Tilaajan palaute 

Opinnäytetyöni tuotos, lista kehittämisideoista Auran kuntouttavalle työtoiminnalle, 

oli kommentoitavana tilaajan edustajalla. Hänen mielestään otsikointi on järkevä ja 

ideat oli koottu yhteen lyhyesti ja ytimekkäästi. Ne ovat käytännössä toteutettavissa. 

Tilaajan edustaja toivoi, että kuntouttavan työtoiminnan prosessit kirjoitettaisiin auki, 

koska se hyödyttäisi sekä konkreettisen työn suunnittelua että työn tärkeyden perus-

telua päättäjille. Esiin olisi hyvä tulla myös se, että toiminta on lakisääteinen sosiaali-

palvelu ja sen tulee olla laadukasta ja tavoitteellista. 

 

Työn soveltuvuus ammattialalle 

Yhteisöpedagogin ydinosaamiseen kuuluvat muun muassa osallisuuden tukeminen ja 

yhteisöllisyyden vahvistaminen, monialainen yhteistyö ja ehkäisevä työ, moninaisuu-

den kohtaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen (Humanistinen ammattikorkeakoulu 

2019). Kuten tästä opinnäytetyöstä käy ilmi, kaikkia näitä osaamisalueita tarvitaan 

kuntouttavassa työtoiminnassa. Vaikka kuntouttava työtoiminta on asiakkaasta riip-

puen osittain korjaavaa työtä, on ehkäisevällä työllä suuri rooli toiminnassa mukana 

olevien asiakkaiden ohjauksessa ja neuvonnassa. 

 

Mitä seuraavaksi? 

Kuntouttava työtoiminta Auran kunnassa elää muutosvaihetta. Työttömien määrä 

kunnassa on vähentynyt viime kuukausina, samoin kuntouttavan työtoiminnan asia-

kasmäärä. Asiakkaiden laadukas palvelu vaatii taloudellisia ja ammatillisia resursseja. 

Asiakkaiden laadukkaan palvelun takaamiseksi tulee tutkia mahdollisuutta ostaa kun-

touttava työtoiminta kunnan ulkopuolelta. Ostopalvelun hankkiminen on kunnalle yk-

sinkertaisin tapa järjestää kuntouttava työtoiminta, mutta ennen toiminnan siirtoa on 

tutkittava, onko ostopalveluna tuotettu toiminta vaikuttavaa, taloudellisesti edullisin 

tai kunnan näkökulmasta järkevin tapa hoitaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämis-

velvollisuus. Eräässä benchmarkkaus-kohteessa kuntouttavaa työtoimintaa organisoi 

sitä varten perustettu yhdistys, samoin on toimittu myös toisessa varsinaissuomalai-
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sessa kaupungissa. Yhdistyksen ja kunnan yhteistyönä järjestämä kuntouttava työtoi-

minta voisi olla seuraavan tutkimuksen kohde, joko Auran kunnassa tai valtakunnalli-

sesti. 
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LIITTEET 

Liite 1: Webropol-kysely Auran kunnan perusturvalautakunnalle ja kunnanhallituk-

selle 

 

 
 

 

 

Auran kunnan kuntouttava työtoiminta 

 
Olen Virve Valtonen ja opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogi 

(AMK) -tutkintoa. Tällä opinnäytetyöhöni liittyvällä kyselyllä selvitän, minkä verran Auran 

kunnan kuntouttavasta työtoiminnasta tiedetään perusturvalautakunnassa ja kunnanhalli-

tuksessa. Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan opinnäytetyössäni ja kunnan työllistä-

mistoimintojen kehittämisessä. Kysely on anonyymi. 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Auran kunta. 

Kysymyksiä on yhteensä 11, vastaathan niistä jokaiseen. Jos et osaa vastata kysymykseen, 

kirjoita "en osaa sanoa", jotta sekin tallentuu kyselyyn. 

Kysely on avoinna vastattavaksi 26.5.2019 saakka. 

 

 

 

 

1. Olen jäsen tai esittelijä *  

perusturvalautakunnassa  

kunnanhallituksessa 

 

  

2. Mitä kuntouttava työtoiminta mielestäsi on? *  
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3. Ketkä ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita? *  

 

 
 

 

4. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi Auran kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työ-

tehtäviä tällä hetkellä? * (voit valita useita)  

Työpaikkojen etsiminen  

Pienet remontti/kunnostustyöt  

Ruoanlaitto  

Polkupyörien korjaus  

Puhtaanapito/siivous  

Ruohonleikkuu ja muut maisemointityöt  

Tekstiilien korjaus  

Erilaiset maalaustehtävät  

Rekrymessuille osallistuminen  

Tilaustöiden/-käyttöesineiden valmistaminen  

En osaa sanoa  

 

5. Mitä tai minkälaisia Auran kuntouttavan työtoiminnan työtehtävien PITÄISI mieles-

täsi olla? *  

 
 

 

6. Mitkä ovat tällä hetkellä Auran kunnan kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajien 

työtehtäviä? * (voit valita useita)  

Työ- ja opiskelupaikkojen kartoittaminen yksilökohtaisesti  

Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta  

Töiden järjestely  
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Aktivointisuunnitelmien tekeminen  

Asiakkaiden arviointi  

Yhteistyö TE-toimiston kanssa  

Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen  

Henkilökohtainen tuki asiakkaille ja palveluohjaus  

Yhteistyö yksityisten yritysten kanssa  

En osaa sanoa  

 

7. Mitkä ovat tällä hetkellä Auran kuntouttavan työtoiminnan yhteistyötahoja? * (voit 

valita useita)  

Oppilaitokset  

Kela  

TE-toimisto  

Yksityiset yritykset  

Kunnan sosiaalitoimi  

Auran yhtenäiskoulu  

Lähikuntien työpajat/kuntouttava työtoiminta  

Kunnan vapaa-aikatoimi  

Auran seurakunta  

Kunnassa toimivat yhdistykset  

Kunnan tekninen toimi  

En osaa sanoa  

 

8. Mitkä ovat kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet yleisesti? * (voit valita useita)  

Elämänhallinnan parantaminen  

Työllistyminen  

Mielekäs tekeminen  

Päivärytmin löytäminen ja siinä pysyminen  

Sosiaalinen vuorovaikutus  
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Elämäntilanteen selkiyttäminen  

Ilmaistöiden tekeminen  

Kuntoutuminen työelämään  

Syrjäytymisen ehkäisy  

Oman/uuden opiskelualan löytäminen  

En osaa sanoa  

 
 

9. Mikä on mielestäsi TÄRKEINTÄ kuntouttavassa työtoiminnassa? * (valitse yksi)  

Elämänhallinnan parantaminen  

Työllistyminen  

Mielekäs tekeminen  

Päivärytmi  

Sosiaalinen vuorovaikutus  

Elämäntilanteen selkiyttäminen  

Kuntoutuminen työelämään  

Ilmaistöiden tekeminen  

Syrjäytymisen ehkäisy  

Oman/uuden opiskelualan löytäminen  

Muu, mikä  

 

En osaa sanoa  

 
 

10. Mikä mielestäsi on kunnan tehtävä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä? *  

 

 

 



53 

 

11. Tiedätkö mielestäsi riittävästi kuntouttavan työtoiminnan lähtökohdista, tavoitteista 

ja vaikuttavuudesta? * (valitse yksi)  

Kyllä, tiedän toiminnasta riittävästi  

Ei, en tiedä toiminnasta riittävästi  

Tunnen toimintaa melko huonosti  

En tunne toimintaa lainkaan  

En osaa sanoa  

Haluan lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta.  

 

12. Muita huomioita tai terveisiä aiheesta (vapaaehtoinen)  
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Liite 2: Benchmarkkauksen kysymysrunko 

 

1. Tiedätkö, miten kuntouttava työtoimintanne tai työpajanne on saanut al-

kunsa? 

2.  Käytössä olevat tilat?  

3.  Työtoimintaa ostopalveluna, mistä ja mitä? 

4.  Asiakasmäärä?  

5.  Asiakkaiden ikäjakauma? 

6.  Työaika? 

7.  Työpisteet, missä? 

8.  Yksilöohjausta/ryhmäohjausta? 

9.  Ryhmäpäiviä tai muita yhteisiä juttuja? 

10.  Asiakkaiden jakautuminen eri töihin? 

11.  Töiden järjestely? 

12.  Palkkatukilaisia, asiakkaissa/ henkilöstössä? 

13.  Henkilöstö? 

14.  Onko kuntouttavalla omaa kuntoutusohjaajaa/yhteistyötä kuntoutusohjaajan 

kanssa? 

15.  Kuka tekee aktivointisuunnitelmat ja kuntouttavan työtoiminnan sopimukset? 

16.  Yhteistyökumppanit? 

17.  Kuntouttavan työtoiminnan rahoitus ja budjetti? 

18.  Onko toiminnalle haettu tukia/apurahoja, mitä? 
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Liite 3: Kehitysideoita Auran kuntouttavalle työtoiminnalle 

 

AMMATTITAITO JA AMMATILLISUUS  

➢ koulutus/teoriatietoa ohjaamiseen, alan tutkinto tai  

työnohjaus/-valmennus -koulutus 

↓↓↓ 

➢ asiantuntijuus  

➢ toiminnalliset menetelmät, henkiset työkalut 

➢ perustyö ja aikaa kehittää toimintaa 

➢ suunnitelmallisuus, vaitiolovelvollisuus, yksilötyö 

➢ arviointi/itsearviointi, ohjaaja ↔ asiakas 

➢ yhteistyö yli rajojen (yhdistykset, kunnat, muut kutyt) 

➢ osaamisen vahvistaminen, tunteiden tunnistaminen, kärsivällisyys, osallisuus, 

vahvuuksien löytäminen 

 

• etsitään ja kokeillaan jotain uutta yhdessä! 

• (hanke)rahoitusten selvittäminen 

 

RYHMÄ 

➢ Me-henki, kokemuksia yhdessä 

↓↓↓ 

➢ säännölliset ryhmäpäivät eri teemoilla 

➢ vertaisohjaajat 

➢ vastuuta asiakkaille, asiakkaiden osallisuus (päätetään yhdessä esim. ryhmä-

päivien sisällöstä) 

➢ keittiö, ruoanlaitto, leipominen 

➢ yhteinen tekeminen/aika, ruoka- ja kahvihetket, liikunta, ulkoilu, retket 

➢ virkistys ym. erikoispäivät (esim. joulu, ystävänpäivä) 

➢ myyjäiset/POP UP -myynti 

 

• selvät rajat ja säännöt (asiakkaat/ohjaajat) 

• ulkopuolinen ohjaaja/asiantuntija tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ve-

tää päivän → päihteet, fyysinen ja psyykkinen terveys, raha-asiat, työelämätai-

dot, itsetunto ja -tuntemus, voimaantuminen jne. 

• sosiaalinen media → positiivinen näkyvyys, kuntouttavan työtoiminnan maine 

• kutyn järjestämät tapahtumat/kuty mukana erilaisissa kunnan tapahtumissa 

→ profiilin kohotus 
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• valituille messuille osallistumisvelvollisuus (yhteiskyyti) 

• vinttien/kuolinpesien tyhjennys, vanhan tuunaus 

• Auran kutyn omat tuotteet/myyntiartikkelit 

• vapaaehtoistyö 

• yhteistyö ja vaihtokauppa muiden kutyjen kanssa  

• lahjoitukset toimintaan (esim. kuntalaisilta tai kunnassa toimivilta yrityksiltä) 

• palvelujen tuottaminen, esim. sosiaalitoimiston osoittamille vanhuksille hara-

vointi jne., kaikkia toimeksiantoja ei voi vastaanottaa (esim. kunnalta) 

 

PÄÄTTÄJÄT JA TALOUDELLISET RESURSSIT 

• kutyn ydintavoitteiden tiedottaminen kuntapäättäjille: kuty on muutakin kuin 

työllistämistä 

• budjetti esim. kuukausittainen käyttöbudjetti (työvälineet, atk, asiakkaiden 

kuljetus jne.): auttaa suunnittelemaan toimintaa eteenpäin 

• lupakortti-koulutukset tarpeen mukaan: edistävät työllistymistä 

• kuty-ohjaajan viran täyttö: ammatillisuus, toiminnan laatu, ”langat yksissä kä-

sissä” selkeyttää toimintaa ja työntekijöiden tehtäväkuvauksia, suunnitelmalli-

nen toiminnan kehittäminen 

 


