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Opinnäytetyön aiheena oli menetelmäpakin kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopii-

rin sosiaalipalveluissa asiakastyön tueksi. Tavoitteena oli koota ja kuvata sosiaalipal-

veluiden asiakastyössä käytettäviä menetelmiä ja välineitä menetelmäpakkiin sekä esi-

tellä niiden osaajia. Menetelmäpakin kehittämisellä tavoiteltiin osaamisen vahvistu-

mista sisäisen konsultaation avulla, jossa osaaja ohjaa työntekijöitä ja työyhteisöä uu-

den menetelmän tai välineen käyttöönotossa.    

 

Kehittämistyön teoreettinen viitekehys perustui kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, 

jota hyödynnettiin tässä opinnäytetyössä arvioitaessa sosiaalipalveluiden asiakkaiden 

erilaisia avun ja tuen tarpeita heidän toimintakykyynsä liittyen. Toimintakyvyn tuke-

misen tarpeet liittyvät psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakykyyn. Toiminta-

kyvyn tukemiseen perustuva menetelmien ja välineiden kuvaaminen ja käyttöönotto 

asiakastyössä mahdollisti sen, että menetelmäpakin sisältö ei ole tarkoitettu vain tietyn 

asiakasryhmän toimintakyvyn tukemiseksi vaan soveltuvat räätälöityinä kaikille sosi-

aalipalveluiden asiakkaille.      

 

Menetelmäpakin kehittämistyö toteutui spiraalimaisesti konstruktivistisena kehittämi-

senä. Kehittämiseen osallistui koko sosiaalipalveluiden toimialue työntekijöineen 

vaihtelevin ja kohdennetuin työpanoksin. Menetelmäpakin sisällön tuottamisessa pal-

veluohjaajan työkokemus, osaaminen ja tietotaito olivat suuressa roolissa. Esimiehille 

tehdyn kyselyn avulla saatiin tietoa myös muista menetelmistä ja välineistä, joita asia-

kastyössä oli käytössä sekä kattavammin tietoa osaajista, joita sosiaalipalveluissa oli. 

Osaajilta pyydettiin vielä tarkemmin tietoa menetelmistä ja välineistä esittelyn teke-

miseksi.  

 

Kehittämistyön tuloksena syntyi menetelmäpakki. Menetelmäpakki kehitettiin verk-

koympäristöön sovitetuksi kansioksi. Verkkoympäristö mahdollisti menetelmäpakin 

käytön ympärivuorokautisesti tarjoten saman version yhtäaikaisesti kaikille käyttäjille.   

Menetelmäpakin lisäksi kehittämistyössä kuvattiin työmenetelmänä konsultaatio, jolla 

tavoiteltiin osaamisen vahvistumista uudessa menetelmässä tai välineessä työyhtei-

sössä. Konsultaatiossa osaaja perehdyttää työntekijät käyttämään uutta menetelmää tai 

välinettä. 

 

Menetelmäpakki on uudenlaisella lähestymistavalla kehitetty työväline, joka sisältää 

sosiaalipalveluissa asiakkaan toimintakykyä tukevat menetelmät ja välineet. Asiak-

kaan avun ja tuen tarve on huomion keskipisteenä.    
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The topic of this thesis was to develop a method pack to support client work in the 

Social Services of Satakunta Hospital District. The purpose was, in the form of a 

method pack, to collect and describe the methods and tools used in the client work of 

social services as well as to introduce the people skilled in them. The objective in 

developing the method pack was to strengthen the skills by internal consultation in 

which a person skilled in a method instructs the personnel and work community in the 

implementation of the new method or tool. 

 

The theoretical framework for the developing was based on a holistic idea of human 

being, and it was used in this thesis to assess the different needs for help and support 

of the social services’ clients concerning their functioning. The needs for support re-

garding functioning are associated with mental, physical and social functioning. The 

description of the methods and tools used in supporting the functioning as well as their 

implementation in client work made it possible that the content of the method pack is 

not intended to support the functioning of only one particular client group but it can 

be customized for all clients of social services. 

 

The developing of the method pack was realized in a constructivist spiral manner. The 

whole operating area of social services participated in the developing with varying and 

targeted work contributions. The work experience, skills and knowhow of the service 

coordinator played big roles in the content production of the method pack. In addition, 

with the help of a survey conducted it was possible to obtain information from the 

superiors on other methods and tools used in client work as well as  more comprehen-

sive information on the skilled people within the social services. The people with skills 

were also asked for more detailed information on the methods and tools to prepare a 

presentation. 

 

The result of the development work was a method pack, which was developed as a 

folder adjusted for online environment. The online environment enabled 24-hour use 

of the method pack by offering the same version simultaneously for all users. In addi-

tion to the method pack, the development work represented consultation as the work-

ing method aiming at strenghening the knowhow of the work community concerning 

the new method or tool. During a consultation the person in a method introduces the 

personnel to the use of the new method or tool. 

 

The method pack is a tool developed by a new approach including the methods and 

tools used in social services to support the client’s functioning. The focus is on the 

client’s need for help and support. 
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1 JOHDANTO 

Asiakkaat ohjautuvat Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin hyvin erilaisin 

avun ja tuen tarpein. Palveluihin ohjautuvilla asiakkailla esiintyy avun ja tuen tarvetta 

eri toimintakyvyn osa-alueilla kuten oppimisessa, kommunikoinnissa, muistin ja toi-

minnanohjauksessa. Eri toimintakyvyn osa-alueisiin kohdistuva osaaminen ja erilais-

ten menetelmien ja välineiden käyttö on edellytys, jotta asiakkaan toimintakykyä voi-

daan tukea ja hänelle saadaan apua. 

 

Sosiaalipalveluiden henkilöstö hallitsee työhönsä liittyviä menetelmiä ja välineitä. 

Tietoa menetelmistä ja välineistä on kerätty kirjallisuudesta, ja koulutuksista on saatu 

tietoa ja osaamista. Tietotaito ja osaaminen on pirstaleisesti koottua. Opinnäytetyöni 

tarkoituksena on kehittää menetelmäpakki, joka sisältää Satakunnan sairaanhoitopiirin 

sosiaalipalveluiden asiakkaiden parissa tehtävässä työssä käytettävät menetelmät ja 

välineet ja nostaa esille osaajat. Menetelmäpakin avulla tieto menetelmistä ja väli-

neistä saadaan koottua kaikkien työntekijöiden ulottuville. Konsultaation avulla omaa 

osaamista voi vahvistaa uuden menetelmän kohdalla ottamalla yhteyttä nimettyyn 

osaajaan.  

 

  Kehittämistyöni vastaa seuraaviin tavoitteisiin: 

 koota yhteen Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa käytössä 

olevat menetelmät ja välineet 

 nostaa esille sosiaalipalveluissa olevat menetelmien ja välineiden osaajat 

 kuvata ja jalkauttaa konsultaatio työmuotona työntekijöiden osaamisen 

vahvistamiseksi toimintakykyä tukevissa menetelmissä ja välineissä 

 

Menetelmäpakin kehittämistarve on noussut arjen havainnoista asiakastyössä. Havain-

not osoittavat, että asiakkaan saama tuki ja apu ovat riippuvaisia työntekijöiden tie-

doista ja osaamisesta. Menetelmäpakin kehittäminen mahdollistaa tasalaatuisen palve-

lun ja vahvistaa työntekijöiden eri menetelmien ja välineiden, joilla tuetaan asiakkaan 

toimintakykyä, osaamista. 
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Menetelmäpakiksi nimetty verkkoympäristöön luotu kansio on avoin kaikille työnte-

kijöille ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoympäristössä tiedon päivittäminen ja 

ajan tasalla pitäminen on yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi kirjallisena tuotoksena 

menetelmäpakin julkaiseminen.  

 

Menetelmäpakki kehitetään kaikkien sosiaalipalveluiden työntekijöiden työn tueksi. 

Sen tarkoituksena on jakaa tietoa, perehdyttää työntekijää asiakastyön menetelmiin ja 

välineisiin, vahvistaa hänen osaamistaan ja saada näkyville eri menetelmien ja välinei-

den osaajat. Menetelmäpakki esittelee ja tuo työntekijöille näkyväksi sosiaalipalvelui-

den asiakastyön menetelmien ja välineiden moninaisuutta ja olemassa olevaa osaa-

mista.  

 

Menetelmäpakin sisällön on tarkoitus olla kaikkien sosiaalipalveluiden arjen ohjaus- 

ja hoitotyötä tekevien työntekijöiden käytettävissä. Näin sisällöstä rajautuvat pois sel-

laiset menetelmät ja välineet, jotka ovat erityisasiantuntijoiden alakohtaisia työmene-

telmiä. 

 

Palveluohjaajana Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa toimiessani työ-

tehtäviini on kuulunut asiakkaiden toimintakykyä edistävien ja tukevien menetelmien 

jalkauttaminen ja asiakkaiden avun ja tuen tarpeen tarkastelu yhdessä asiakkaan työ-

ryhmän kanssa elämänlaadun ja asiakkaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Työtehtävät 

ovat vaatineet laaja-alaista tarkastelua ja kartoitusta yhdessä asiakkaan ja työryhmän 

kanssa. Näissä työtehtävissäni olen käyttänyt hyödykseni kahdentoista vuoden työko-

kemustani ja erilaisia koulutuksista ammentamaani osaamista sekä tietojani eri työme-

netelmiä hallitsevista työntekijöistä. Nämä tiedot olen kartuttanut vuosien myötä työs-

kenneltyäni eri toimintayksiköissä sosiaalipalveluissa.  Jotta jokainen asiakas sosiaa-

lipalveluissa saavuttaisi yhtäläiset mahdollisuudet parhaaseen mahdolliseen toiminta-

kykyynsä, tulisi kaikilla työntekijöillä olla samat mahdollisuudet tukea asiakasta.  
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2 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUT 

2.1 Historiasta tähän päivään 

Satakunnassa on pitkät perinteet kehitysvammahuollon asiakastyössä. Ulvilaan pe-

rustettiin 1950-luvun puolivälissä Hoivakoti, joka myöhemmin vuonna 1968, sai ni-

men ”Antinkartano” perustajansa rovasti Antti Perheentuvan mukaan.  Antinkartano 

oli koti monelle vaikeasti vammaiselle. Vaalijalan keskuslaitoksen perustajan Otto 

Aarnisalon tunnuslause, ”työ on aloitettava hädän äärimmäisestä päästä”, muotoutui 

myös Perheentuvan tunnuslauseeksi. Aarnisalon tavoin Perheentupa tarkoitti, etteivät 

kaikki perheet jaksaneet hoitaa kehitysvammaisia aikanaan vaaajamielisiksi kutsuttuja 

lapsiaan. Antinkartano oli vastaus monen vanhemman hätähuutoon. Suurin osa Antin-

kartanon asukkaista tulikin köyhistä perheistä ja vaikeista kotioloista. (Rajala 2016, 

18, 28–31.) 

 

Antinkartanossa asukkaiden arki oli jo tuolloin osallistavaa, osallistuvaa ja toiminnal-

lista. Puutarhatyöt, maatalouden erilaiset askareet, karjanhoito, kädentaidot ja mu-

siikki olivat arjen toimintakykyä ylläpitävää, tukevaa ja kehittävää toimintaa. Jokainen 

asiakas osallistui askareisiin omien kykyjensä mukaan.  (henkilökohtainen tiedonanto 

9.4.2019; Rajala 2016, 28–29, 31.) Antinkartanon toimintaan tuli jo 1960-luvun puo-

livälissä vahva kuntoutuksellinen näkemys. Kasvatukselliset, sosiaaliset ja ammatilli-

set menetelmät kehittyivät lääkinnällisten menetelmien rinnalla. Siisteyden, syömisen, 

pukeutumisen ja käytöstapojen opettamisen lisäksi opetettiin askartelua ja työntekoa. 

Tavoitteena oli siirtyä askartelusta oikeaan työntekoon, kuten maton kudontaan tai rot-

tinki- ja harjatöihin. Suurin osa asukkaista osallistui myös opetukseen. Opetuksessa 

pääpaino oli lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taidoissa ja elämässä tarvittavien 

käytännön taitojen oppimisessa, jota toteutettiin käytännön elämään liittyvien mene-

telmien avulla.  (Rajala 2016, 41–43.)  

 

Avohuollon palveluja aloitettiin kehittämään 1960- ja 1970-luvun vaihteessa. Päivä-

huoltolan toiminta oli ensimmäinen merkittävä saavutus päiväaikaisesta työstä ja kun-

touttavan toiminnan yhdistymisestä. Päivähuoltola oli yleisnimitys yksiköistä, joissa 

kotona asuvat kehitysvammaiset kävivät päivisin. (Rajala 2016, 53.) 
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Ensimmäinen työkeskus Monituote, aloitti toimintansa vuonna 1970. Työtoiminta pai-

nottui erilaisiin pakkaus- ja kokoonpanotöihin ja tekstiili- ja metallitöihin. Työn idean 

oppimisen rinnalla tärkeänä osana oli arjen toiminnoista selviytyminen kuten itsenäi-

nen suoriutuminen työmatkoista. (Rajala 2016, 56.) 

 

Asumispalveluja kehitettiin 1970-luvulla. Perhehoito tosin oli jo 1960-luvulta lähtien 

ollut usealle kehitysvammaiselle soveltuva asumismuoto. Yksityiskoteihin sijoitettiin 

ensin työikäisiä kehitysvammaisia, joille perhekodista löytyi soveltuva työ. Lapsille 

perhehoito mahdollistui 1963- luvulta lähtien. Otavanmikko Porin keskustan tuntu-

massa oli ensimmäinen ohjattu yksikkö. Apua ja ohjausta oli saatavilla päiväsaikaan, 

yöaikaan tuli pärjätä itsenäisesti. Liinahaka oli ensimmäinen autettu asuntola, jossa oli 

apua ja tukea ympärivuorokautisesti saatavilla. Tämä mahdollisti avohuollon asumi-

sen vaikeasti kehitysvammaisille.  (Rajala 2016, 52–53, 67–68, 70.) 

 

Aikuisiällä vammautuneiden asiakkaiden laitoshoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä 

käytiin ensimmäiset keskustelut 1990-luvun alussa. Tuolloin jo tiedostettiin, että ke-

hitysvammaisten asiakkaiden lisäksi laitoshoidosta ja kuntoutuksesta hyötyvät myös 

muut asiakasryhmät. Antinkartanon alueella sijaitseva palvelukoti Honka aloitti 2000-

luvun alussa erikoistumaan aikuisiällä vammautuneiden hoitoon. Kuntoutusyksikkö 

Katajan toiminta käynnistyi vuonna 2003. Tuolloin Katajan toiminnan tavoitteita oli-

vat omatoimisuuden, kommunikaation ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, ryh-

mässä toimimisen oppiminen ja avohuollon tukeminen niissä elämän tilanteissa, joissa 

tarvitaan erityisasiantuntemusta. Katajaan tulleita asiakkaita osastonhoitaja Katja Sal-

minen kuvasi seuraavasti: ”Kaikilla on vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja vuorovai-

kutuksessa. Katajassa opetellaan esimerkiksi sitä, kuinka lähellä toista voi seista, 

koska saa halata ja mitä voi sanoa.” (Rajala 2016, 128, 162–163.) 

 

Erityishuollon toiminta-aikaan 1960-luvulla aloitti toimintansa monipuolinen erityis-

asiantuntijoiden toiminta. Lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit ja 

muut kehitysvammaisuuteen perehtyneet asiantuntijat toimivat toimintayksikössä,   

jota kutsuttiin kehitysvammaneuvolaksi. Erityisosaamiskeskuksen asiantuntijapalvelut 

koottiin omaksi yksikökseen 2000-luvun alussa. Yksikön palvelut ovat poliklinikka-

muotoisesti toteutuvaa palvelua erityishuoltoa tarvitseville asiakkaille sekä heidän lä-
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heisilleen ja verkostoilleen. Vastaanotolla selvitetään asiakkaan ja hänen lähiverkos-

tonsa tilannetta monipuolisesti. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan kuntoutus- ja palvelu-

tarvetta erilaisine mahdollisuuksineen ja vaihtoehtoineen. Asiantuntijoina erityisosaa-

miskeskuksella ovat lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit ja fysiote-

rapeutit.  (Rajala 2016, 160–161.) 

 

Vuosien aikana asiakkaiksi ovat ohjautuneet myös muut asiakasryhmät kuin kehitys-

vammaiset.  Asiakkaiksi ohjautuvat tänä päivänä entistä vahvempaa tukea tarvitsevia 

lapsia, nuoria ja aikuisia.  Tämä on tarkoittanut menetelmien ja välineiden osalta myös 

murrosta. Sosiaalipalveluiden johtaja Merja Paavolan mukaan työntekijöitä ryhdyttiin 

kouluttamaan autismikuntoutuksen keinojen ja menetelmien osaajiksi jo 1990-luvulla 

(henkilökohtainen tiedonanto 9.4.2019). Valtakunnallisen laitosasumisen hajauttami-

nen eli KEHAS-ohjelman, myötä avohuollon asumispalveluiden tuli vastata aiempaa 

vahvempaa tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien 

ihmisten asumisen tarpeisiin. Osaamista ja auttamis- sekä tukemiskeinoja tuli hallita 

aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin.  

 

2.2 Sosiaalipalvelut, kuntoutuskeskus ja asumispalvelut nykyhetkessä 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin kuuluvat kuntoutuskeskuksen yksi-

köt ja asumispalveluyksiköt. Kuntoutuskeskus ja siihen kuuluvat yksiköt Kataja, 

Kielo, Helmiina ja Mänty sijaitsevat Ulvilassa. Kuntoutuskeskuksen yksiköihin kuuluu 

myös Toiku, toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö, joka järjestää monisisältöistä päi-

väaikaista kuntoutusta kuntoutuyksiköiden asiakkaille. Kuntoutuskeskuksen asiak-

kaista lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat sijoittuvat lastenyksikkö Kieloon. Kuntoutus-

yksikkö Kataja vastaa aikuisille suunnatusta kuntoutuksesta. Monivammaisille ja vai-

keasti vammaisille hoitoa ja kuntoutusta järjestää Helmiina. Mänty on aikuisiällä vam-

mautuneille asiakkaille kuntoutusta järjestävä yksikkö. (Satasairaalan www-sivut 

2019.) 

 

Asumispalveluihin kuuluu 16 erilaista asumisyksikköä, jotka sijaitsevat eri puolilla 

Satakuntaa. Asumisyksiköissä asuminen on mahdollista 18 vuotta täyttäneille. Apu ja 
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tuki arjessa selviytymisessä on mahdollista ympärivuorokautisesti tehostetun palvelu-

asumisen yksiköissä. Näissä yksiköissä voi olla myös oma ulko-ovi. Tukiasumisessa 

tukea ja apua on saatavissa päiväsaikaan. Antinkartanon toimintakeskus sijaitsee myös 

Ulvilassa. Toimintakeskus järjestää työ- ja päivätoimintaa asumispalveluissa asuville 

asiakkaille. Ulvilassa ja Raumalla toimivat viikonlopputoimintaa lapsille ja nuorille 

aikuisille järjestävät toimipisteet. Perhekoteja on asumisyksiköiden tavoin eri puolilla 

Satakuntaa. Perhehoidossa erityistä tukea tarvitseva asiakas asuu perhehoitajan kotona 

ollen osa hänen perhettään. (Satasairaalan www-sivut 2019.) 

2.3 Palvelutuote erityistason jalkautuva palvelu, tuote osaamisesta 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa henkilöstössä olevaa osaamista on 

myyty ulospäin kunnille vuosia konsultaatio-nimikkeellä. Vuonna 2015 ulospäin myy-

tävä työ tuotteistettiin erityistason jalkautuvaksi palveluksi. Jalkautuvan erityistason 

palvelussa on joustavasti mahdollisuuksia toteuttaa Nepsy-valmennusta, autismikon-

sultaatiota ja kotiin annettavaa hoidollista palvelua. Jalkautuvan palvelun työntekijä 

jalkautuu asiakkaan omaan toimintaympäristöön, jossa toteutuu ohjaus, neuvonta ja 

opastus asiakkaan lähi-ihmisille arjen tilanteissa. Erilaisten menetelmien osaaminen, 

hallinta ja soveltaminen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan korostuu jalkautu-

vaa palvelua toteutettaessa. Palvelun tuottaminen kyetään toteuttamaan vain osaavan 

henkilöstön avulla. (Heikkilä 2015, 7–8.) 

 

3 KOHTI HYVÄÄ ELÄMÄÄ JA YHDENVERTAISUUTTA 

TOIMINTAKYKYÄ TUKEMALLA 

3.1 Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys 

Ihmiskäsitys on kokonaisnäkemys ihmisen olemuksesta, asemasta yhteiskunnassa, ke-

hitysmahdollisuuksista ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä (Tieteentermipankin 

www-sivut 2019). Näkemys ja perusasennoituminen muodostuu kulttuuriperinteen 
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vaikutuksista, kokemuksista, vuorovaikutuksesta, uskomuksista ja arvostuksista sekä 

teoreettisesta tiedosta. Länsimaiselle ihmiskäsitykselle on ominaista vahva kasvatus-

optimismi, jossa ihminen nähdään oppivana ja kasvavana yksilönä. Ihmisellä nähdään 

olevan oikeus valintoihin ja elämänsuunnitelmiin. Nämä länsimaiselle ihmiskäsityk-

selle ominaiset piirteet ovat löydettävissä myös kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 29–30.) Kokonaisvaltainen eli holistinen käsitys ihmi-

sestä on yleisesti tunnustettu sosiaali- ja terveysalalla.  Kukin ihminen kohdataan ih-

misenä ihmiselle. Ihmisessä tunnistetaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja myös 

kulttuurinen puoli. Hän on kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. (Jär-

vikoski & Härkäpää 2011, 30.)  

 

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys kuvataan ihmisen eri olemassaolon muotojen poh-

jalta. Kehollisuus eli fyyse viittaa orgaaniseen olemassaoloon ja tajunnallisuus eli 

psyyke puolestaan psyykkis-henkiseen olemassaoloon. Situationaalisuus viittaa ihmi-

sen elämäntilanteeseen, johon kietoutuvat fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. Keholli-

suus, tajunnallisuus ja situationaalisuus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, jolloin 

vaikutus yhteen olemassaolon muotoon heijastuu myös muihin. Kokonaisvaltainen hy-

vinvointi merkitsee näin tyytyväisyyttä ihmisenä olemiseen, ihmisyyden toteuttamista 

ja elämänlaatua. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 30–32.)  

 

Ihmisen hyvinvoinnin voidaan ajatella olevan kokonaisuus, joka koostuu myös mo-

nesta elämänalueesta. Terveys, mielen hyvinvointi ja oma kokemus omasta hyvinvoin-

nista ja elämän mielekkyydestä ovat merkittäviä tekijöitä ihmisen kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille. (NettiNapin www-sivut 2019a.)  Hyvinvointiin liittyy hallinnantun-

teen kokemus, joka osoittaa voiko itse vaikuttaa riittävästi elämään ja valintoihin. 

(NettiNapin www-sivut 2019b.) Arjen hyvinvoinnilla on puolestaan yhteys mielen hy-

vinvointiin. Päivän rytmi vaikuttaa arjen mielekkyyteen. Kokemus hyvinvoinnista liit-

tyy siihen, onko päivässä päiväaikaista tekemistä (kuten työnteko, opiskelu), päivittäi-

siä askareita, asioiden hoitamista, harrastuksia, sosiaalisia suhteita, rentoutumista ja 

lepoa. (Mielenterveystalon www-sivut 2019.)  
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3.2 Toimintakyvyn käsite 

 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan yleisesti henkilön valmiuksia pärjätä arjessa, selviytyä 

tehtävistä kotona, työssä ja vapaa-ajalla (Järvikoski & Härkäpää 2011, 92). Laajim-

millaan toimintakyvyn voidaan määritellä ilmenevän ihmisen toimintoina, joita hän 

toteuttaa osallistuessaan elämän eri tilanteisiin.  (Pohjalainen 2014, 6). Toimintakyvyn 

määrittelytavat vaihtelevatkin tarkastelutavasta ja näkökulmasta riippuen. Yleisin tapa 

määritellä toimintakykyä on tarkastella ihmisen toimintakykyä eri osa-alueilla. Tällöin 

toimintakyvyllä on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä, joita ihminen tar-

vitsee arjessa selviytymisessä. Toimintakyky on siten yleistä valmiutta toimintaan 

sekä kykenevyyttä ottaa käyttöön omia voimavaroja. (Pohjalainen 2014, 6.) Toiminta-

kyky ymmärretään edellytyksenä selviytyä arjen elämästä siinä ympäristössä, jossa ih-

minen elää ja toimii ja siitä, miten ihminen selviää työstä, harrastuksista, vapaa-ajasta 

ja itsensä ja toisten huolehtimisesta.  

 

Toimintakyky on suhteellinen ilmiö. Ihmisen toimintakyky voi siten olla erilainen eri 

tilanteissa. Toisissa tilanteissa ihminen voi olla erittäin toimintakykyinen ja toisissa 

tilanteessa taas tarvita erilaisia tukikeinoja selvitäkseen. (Pohjalainen 2014, 6.) Toi-

mintakyky voidaan nähdä näin myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympä-

ristön ja tavoitteiden välillä. Tässä huomiossa esille nousee toimintakyvyn ymmärrys 

ympäristön myönteisten ja kielteisten vaikutusten suhteena. Ihmisen toimintakykyä 

voidaan tukea palveluilla, asuin- ja elinympäristön liittyvillä tekijöillä ja muiden ih-

misten antamalla tuella. Toisaalta edellä mainitut tukimuodot voivat myös olla päin-

vastaiset, eli ne eivät tue apua ja tukea tarvitsevan ihmisen toimintakykyä vaan hei-

kentävät ja vammauttavat sitä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 

2018a.) 

 

Toimintakykyä tarkastellessa on hyvä huomioida, että toimintakyky saa ilmenemis-

muotonsa käyttäytymisessä ja toiminnassa vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

(Vernerin www-sivut 2019.)   

 

Tarkastelutapa ja jaottelu toimintakyvyn osa-alueiden mukaisesti soveltuu sosiaali- ja 

terveysalalle ja kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen mallin dynaamisuutensa vuoksi. 
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Toimintakyvyn osa-alueet vaikuttavat ja kytkeytyvät toisiinsa, jolloin ihminen on aina 

enemmän kuin osiensa summa.  

 

 

3.3 Toimintakyvyn ulottuvuudet 

Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen voimavaroja, joiden avulla hän kykenee 

selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Elämänhallinta, mielenterveys ja 

psyykkinen hyvinvointi liittyvät psyykkiseen toimintakykyyn ja siihen sisältyy myös 

tuntemiseen liittyviä kykyjä, kuten: 

 vastaanottaa ja käsitellä tietoa 

  tuntea 

  kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta 

 suunnitella elämää ja tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja. (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2018a.) 

 

Näiden lisäksi psyykkinen toimintakyky sisältää myös persoonallisuuden ja selviyty-

misen sosiaalisen ympäristön haasteista. Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen luot-

taa kykyynsä selviytyä arjen tilanteista, tekee harkittuja päätöksiä, suhtautuu realisti-

sesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan ja tuntee voivansa hyvin. (Terveyden 

ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2018a.) 

 

Psyykkisen toimintakyvyn määrittely vaatii moniulotteisuutta, sillä sen alle lukeutuvat  

persoonallisuuteen, minäkäsitykseen ja elämänhallintaan liittyvät ulottuvuudet sekä 

kognitiiviset mahdollisuudet. Kognitiivinen toimintakyky, joka usein luetaan psyyk-

kiseen toimintakykyyn kuuluvaksi, sisältää tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoi-

mintaa, mikä puolestaan mahdollistaa arjessa suoriutumisen. Kognitiivinen toiminta-

kyky käsittää 

 muistin 

 oppimisen 

 keskittymisen 

 tarkkaavuuden 
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 hahmottamisen 

 orientaation 

 tiedon käsittelyn 

 ongelmien ratkaisun 

 toiminnanohjauksen 

 ja kielellisen toiminnan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 

2018a.) 

 

Persoonallisuuteen ja minäkäsitykseen liittyvä ulottuvuus tuo esille omasta itsestä 

muodostuneen käsityksen, omat voimavarat, tunteet, itsearvostuksen ja itsensä hyväk-

symisen. Psyykkinen toimintakykyyn sisältyy elämänhallinta, joka on merkityksellistä 

ihmisen toimintakyvyn kannalta. Elämänhallinta määritellään ihmisen tavaksi havaita 

ja tulkita ympäristöä ja sen tapahtumia siten, että hän löytää niistä mielekkyyttä ja 

johdonmukaisuutta. Elämänhallintaan kuuluu myös ihmisen kokemus siitä, että hänen 

kohtaamansa tilanteet ovat mielekkäitä, ymmärrettäviä ja hallittavissa olevia. Hyvä 

elämänhallinnan tunne edistää fyysistä ja sosiaalista toiminta- ja työkykyisyyttä sekä 

terveyttä. (Malm 2004, 62–63.)  

 

Fyysinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä arjen aska-

reista. Fyysinen toimintakyky ilmenee kykynä liikkua ja liikuttaa itseään ja siten suo-

riutua arjen päivittäisistä askareista, kuten syöminen, juominen, pukeutuminen. Fyy-

sistä toimintakykyä tai kuntoa voidaan myös tarkastella yksittäisen elimen tai elinjär-

jestelmän näkökulmasta. Tällöin toimintakykyä tarkastellaan nimenomaan fyysisen 

suoriutumiskyvyn näkökulmasta. (Malm 2004, 59; Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen www-sivut 2019a.) Fyysistä toimintakykyä kuvataan seuraavien fysiologisten 

ominaisuuksien avulla: 

 lihasvoima ja -kestävyys 

 kestävyyskunto 

 nivelten liikkuvuus 

 kehon, asennon ja liikkeiden hallinta 

 edellä mainittuja koordinoiva keskushermoston toiminta 
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Aistitoiminnat kuten näkö ja kuulo, luetaan usein myös fyysiseen toimintakykyyn kuu-

luviksi. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2018a.) Näkö- ja kuuloaisti 

luetaan kuuluviksi kaukoaisteihin, johon myös hajuaisti lukeutuu. Kaukoaistien tar-

koituksena on tuottaa tietoa ympäristössä tapahtuvista asioista, mikä auttaa ihmistä 

suuntautumaan ympäristöönsä. Lähiaistit puolestaan tuottavat tietoa siitä, mitä ke-

hossa tapahtuu. Lähiaisteja ovat tuntoaisti ja makuaisti. Kehoaistit ovat apuna, jotta 

ihminen tunnistaa, mitä kehossa itsessään tapahtuu. Kehoaisteja ovat asentoaisti, lii-

keaisti ja tasapainoaisti. (Papunetin www-sivut 2019.) 

 

Aistitiedon varassa ihminen muodostaa käsityksen itsestä ja ympäröivästä maailmasta. 

Miellyttäväksi koetut asiat muodostuvat aistitiedon avulla. Miellyttävä musiikki, hy-

vältä maistuva ruoka ja kaunis maisema koetaan aistien kautta. Aistien toiminnassa 

voi kuitenkin olla poikkeavuutta, jonka takia aistimuksia ei koeta ollenkaan tai aistien 

kautta välittyvä tieto ei ole ymmärrettävissä. Aistimus voi olla puutteellinen, heiken-

tynyt tai aisti voi olla yli- tai aliherkkä. Toimintakykyisyyden kannalta on tärkeää huo-

mioida aistien toiminta ja vaikutukset, jotta näistä ei muodostu ihmisen pärjäävyyttä 

estävä tai liiaksi heikentävä tekijä. (Papunetin www-sivut 2019.) 

 

Sosiaalinen toimintakyky käsittää yksilön ja sosiaalisen verkoston, ympäristön, yh-

teisön ja yhteiskunnan välisen dynaamisen vuorovaikutuksen. Sosiaalinen toiminta-

kyky ilmenee vuorovaikutustilanteissa, rooleissa suoriutumisena, sosiaalisena aktiivi-

suutena ja yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksena. Sosiaalisesti toimintakyinen ih-

minen esittää omia mielipiteitään, seuraa elämänmenoa, hakee ja käyttää omia oikeuk-

siaan, tuntee omat mahdollisuutensa ja hahmottaa itsensä suhteessa toisiin ihmisiin.  

(Malm 2004, 64-65; Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2019a.) Sosiaa-

linen toimintakyky sisältää kaksi tarkasteltavaa ulottuvuutta 

 ihminen vuorovaikutussuhteissaan 

 ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa (Ter-

veyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2019a.) 
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3.3.1 Biopsykososiaalinen malli toimintakyvystä 

Biopsykososiaalinen malli toimintakyvystä pohjautuu kansainvälisen toimintakyvyn 

ja toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen ICF:ään (International Classification 

of Functioning). ICF ymmärtää toimintakyvyn ja toimintarajoitteet moniulotteisena, 

vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu ihmisen terveydentilan 

sekä yksilön ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta (Seppälä 2019, 38-39). ICF:n ta-

voitteena on painottaa toimintakykyä positiivisena käsitteenä: kysymys on ennen kaik-

kea kyvyistä, ei kyvyttömyydestä. Toimintarajoitteen käsite puolestaan viittaa ni-

mensä mukaisesti rajoitteisiin, joita pyritään mallin perusajatuksen mukaan tukemaan 

eri keinoin. (Topo 2006, 1.) Toimintarajoitteet voidaan näin nähdä epäsuhtana henki-

lön terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten välillä. Epäsuhdan mini-

mointi vaatii näin ollen henkilön terveydentilan huomioimisen lisäksi ympäristö- ja 

yksilötekijöiden vaikutusten huomioinnin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi saatavilla 

oleva tuki, apuvälineet ja motivaatio. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 

2019b.) Yksilön yleistä biopsykososiaalista toimintakykyä voidaan kuvata kaavion 1. 

mukaisesti. Toimintakyky on moniulotteinen ja koostuu monien tekijöiden yhteisvai-

kutuksesta. Siihen vaikuttavat henkiset kyvyt, elämänhallintataidot, terveydentila, 

osallistuminen ja sosiaaliset roolit sekä toimintaympäristö. (Seppälä 2019, 39; Seppälä 

& Sundin, 2011, 3.) 
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Kaavio 1. Henkilön biopsykososiaalinen toimintakyky (mukaillen Seppälä 2019, 39). 

 

Henkiset kyvyt viittaavat kaaviossa älykkyyteen sen laajassa merkityksessä. Näin hen-

kisillä kyvyillä ymmärretään enemmän kuin akateemisten taitojen hallintaan. Henki-

sellä kyvyllä tarkoitetaankin henkilön kapasiteettia käsittää ympäristöään ja sen tapah-

tumia, ottaa selvää asioista ja oman toiminnan järkeilyä. (Seppälä 2019, 39.) Tämä on 

liitettävissä psyykkisen toimintakyvyn osa-alueeseen, joka sisältää kognitiiviset taidot. 

 

Opitut elämänhallintataidot sisältävät ne käytännön taidot, jotka ihminen omaksuu ja 

käyttää omalle ikä- ja kehitystasolleen tyypillisellä tavalla. Jotkut taidot ovat hyvin 

kehittyneitä ja niistä voidaan puhua vahvuuksina, kun taas toiset taidot puolestaan ovat 

heikompia, ja silloin arvioidaan, mitä tukea tai apua henkilö mahdollisesti tarvitsee. 

(Seppälä 2019, 40.) 
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Terveys vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn. Terveydentilan mahdolliset ongelmat, sai-

raudet ja vammat nimetään ja kuvataan kansainvälisin tautiluokituksen termein. Sai-

rauksilla, vammoilla tai häiriöillä voi olla merkittävä vaikutus toimintakykyyn. Tämän 

vuoksi hoidettavissa olevien sairauksien hyvä hoito on tärkeää, jotta ihminen voisi 

käyttää omia voimavarojaan mahdollisimman esteettömästi. (Seppälä 2019, 40.) Toi-

mintakyvyn kuvauksen mukaisesti tämä on johdettavissa fyysiseen toimintakyvyn 

osa-alueeseen. 

 

Osallistuminen, vuorovaikutus ja sosiaaliset roolit viittaavat toimintakyvyn sosiaali-

seen osa-alueeseen.  Osallistumismahdollisuuksilla on tässä suuri merkitys. Vähäiset 

mahdollisuudet osallistua kaventavat erilaisten roolien omaksumista ja niissä toimi-

mista, kun taas mahdollisuudet erilaisten roolien kokeiluun, tuottaa uusia oppimisko-

kemuksia ja vahvistaa ja monipuolistaa psykososiaalista toimintakykyä. (Seppälä 

2019, 41.) 

 

Toimintaympäristö on se fyysinen, sosiaalisista olosuhteista muodostuva ympäristö, 

jossa ihminen elää jokapäiväistä elämäänsä. Toimintaympäristöstä käytetään myös 

kontekstin käsitettä. Tällä viitataan fyysiseen, sosiaaliseen ja asenteelliseen ympäris-

töön kuin, myös sosiokulttuurisiin muuttujiin, kuten ikä, sukupuoli, etninen tausta ja 

varallisuus. Nämä vaikuttavat ihmisen toimintaedellytyksiin ja -mahdollisuuksiin. 

(Seppälä 2019, 41.) 

 

Henkilön saamalla tuella tarkoitetaan kaikkea sitä tukea, jota ihminen tarvitsee pärjä-

täkseen. Tuki voi olla käytännöllistä tai henkistä tukea tai fyysistä avustamista. (Sep-

pälä 2019, 41.)  

 

Yksilöllinen toimintakyky muodostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Edellä 

esitetyt ja kaaviossa 1.  esille tuodut tekijät vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn. Tekijä 

voi vaikuttaa kumpaankin suuntaan joko toimintakykyä edistäen tai sitä heikentäen.  

(Seppälä 2019, 42.) Mallin ajattelutavan mukaisesti toimintakyvyssä ovat aina läsnä 

samanaikaisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen alue. Toimintakyvyn alueet vai-

kuttavat ja kytkeytyvät toisiinsa. (Malm 2004, 58.) Osatekijöiden suhteet ovat dy-

naamisia, jolloin yhden osatekijän muutos vaikuttaa myös muihin. Tämä muutos voi 

olla toimintakykyä edistävä tai heikentävä (Järvikoski & Härkäpää 2011, 99.) 
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3.4 Keskeiset lainsäädännöt ja asiakastyötä ohjaavat periaatteet 

YK:n vammaissopimus, jonka Suomi hyväksyi jo vuonna 2007, ratifioitiin vasta 

vuonna 2016. Sopimuksen ratifiointia esti se, että itsemääräämislait eivät olleet yhden-

mukaiset sopimuksen artiklojen kanssa. YK:n sopimus vahvistaa vammaisten henki-

löiden suojaa syrjintää vastaan ja antaa työkaluja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. 

(Oksanen & Sollasvaara 2019, 17.) Vammaissopimuksen keskeisinä periaatteina ovat 

yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, 

vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys 

ja saavutettavuus. Sopimuksen lähtökohtina ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, eri-

laisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten 

moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. (Yhdistyneiden 

kansakuntienyleissopimus 27/2016, SopS 1). 

 

Vammaissopimuksessa tuodaan esille yhdenvertaisuus. Uudistunut yhdenvertaisuus-

laki astui voimaan tammikuussa 2015 (Verneri.net. www-sivut 2019.) Yhdenvertai-

suuslaki koskee kaikkia palveluiden järjestämisvelvollisuudessa olevia viranomaisia, 

koulutusorganisaatioita, työnantajia kuin tavaroiden ja myös palveluiden tarjoajia. 

Kaikkien edellä mainittujen on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tar-

vittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti mui-

den kanssa asioida valtion virastoissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla 

olevia tavaroita ja palveluita sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. (Nieminen 

2017.) Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti toteu-

tettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suh-

teetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdol-

lisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti 

muiden kanssa. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15§). 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat vammaissopimuksen periaatteita. Esteettömyys 

ja saavutettavuus ovatkin käsitteinä lähellä toisiaan. Saavutettavuudella tarkoitetaan 

sitä, että tieto, viestintä, ympäristö ja palvelut ovat kaikkien saatavilla. Sosiaalinen 
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saavutettavuus merkitsee sitä, että jokainen voi kokea olleensa tervetullut kyseiseen 

tilanteeseen. Esteettömyyden ajatellaan usein tarkoittavan esimerkiksi ramppeja tai 

pistekirjoituksin tehtyjä ohjeita, joita näemme asioidessamme kaupungilla. Nämä 

edustavat kuitenkin ainoastaan fyysistä esteettömyyttä. (Oksanen & Sollasvaara 2019, 

19–20.)  

 

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetta-

van ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa (Invalidiliiton www-sivut 2019). 

”Esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikilla on ominaisuuksistaan riippumatta mahdol-

lisuus toimia ja osallistua tasavertaisesti muiden kanssa” (Autismiliiton www-sivut 

2019). Esteettömyyden toteutuminen vaatii toteutuakseen vielä asenteellista muutosta 

ja uudelleen asennoitumista. Asenne-esteettömyys tuleekin todeksi ihmisten ajatuk-

sissa ja asennoitumisessa toisia kohtaan. Se on näkymättömien esteiden tunnistamista 

ja huomioimista. Asenne-esteettömyydessä huomioidaan kunkin toimijan tarvitsema 

tuki hänen asioidessaan ja toimiessaan kulloisessakin ympäristössä (Oksanen & Sol-

lasvaara 2019, 19–20.) 

 

Kehitysvammalain muutos, joka astui voimaan kesäkuussa 2016, korostaa itsenäisen 

suoriutumisen tukemista ja itsemääräämisoikeuden edistämistä sekä sen vahvista-

mista. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 2016/381, 42§-42a§; Kainulainen 

2016) Lain muutos pyrkii tekemään näkyväksi toimenpiteet, joilla asiakkaan itsemää-

räämisoikeuden toteutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan ja edistetään. Kehi-

tysvammalain pykälien keskeinen painopiste on ennakollisissa keinoissa, joiden avulla 

pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään haastavia tilanteita sekä vähentämään rajoitus-

toimenpiteiden käyttöä. Rajoitustoimenpiteistä ja niiden käytöstä säädetään laissa erik-

seen. (Murto 2019.) Myös Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa noudate-

taan tätä lakia asiakastyössä.  

 

Sosiaalipalveluissa hyvää hoitoa ja palvelua toteutetaan arjessa kuntouttavalla työot-

teella. Kuntouttava työote ja kuntouttavan hoitotyön ideologian soveltaminen asiak-

kaan avustamisessa ja ohjauksessa pyrkii aktivoimaan asiakasta. Työntekijän kuntout-

tava työote edistää asiakkaan toimintakykyä ja hänen osallisuuttaan omassa palvelu-

prosessissaan. Keskeisenä lähtökohtana on asiakkaan subjektiivisen hyvinvoinnin ja 
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terveyden tukeminen. (Talvela 2004, 68.) Kuntouttava työote tulee näkyväksi asiak-

kaan toimintakyvyn osa-alueita tukevana työnä, joka vaatii erilaisia menetelmiä ja vä-

lineitä yksilöllisesti räätälöityinä.  

 

Sosiaalipalveluiden työntekijöiltä odotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja osaamista 

siitä, miten asiakkaiden toimintakykyä voidaan tukea. Moniammatillisessa työyhtei-

sössä eri ammattiryhmien edustajat tutustuvat asiakkaan tuen ja avun tarpeisiin oman 

alansa näkökulmasta katsoen. Kullakin työntekijällä odotetaan olevan asiakkaan toi-

mintakykyä edistäviä ja tukevia keinoja ja menetelmiä oman ammattikohtaisen osaa-

misensa lisäksi. Ammattikohtaiset eettiset periaatteet tuovat esille eri tavoin asiakkaan 

toimijuuden tukemisen. Lähihoitajan työnä esille nostetaan kasvun ja kehityksen tuke-

minen, terveyden edistäminen, sairauksien hoitaminen, kuntoutuksen tukeminen, 

hoiva ja huolenpito (SuPer ry:n www-sivut 2019). Sairaanhoitajan työssä painotetaan 

terveyden edistämistä ja sen ylläpitämistä sekä ehkäistään sairauksia ja lievitetään kär-

simystä (Sairaanhoitajaliiton www-sivut 2014). Sosiaalialan työ perustuu ihmisarvon 

ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja osallisuuden edistämiseen (Talentia 2017, 11). 

Kullakin ammattiryhmällä on oma alakohtainen tulokulmansa asiakkaan toimintaky-

kyyn ammattinsa puolesta. Tämän lisäksi erilaisin täydennyskoulutuksin hankittu lisä-

osaaminen tuo täydennystä moniammatilliseen ja monialaiseen keskusteluun.  Alakoh-

taisissa ohjeissa nousee esiin vastuu ja velvollisuus ylläpitää ammattitaitoa ja koulut-

tautua. 

 

 Oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi työtä ohjaava lainsäädäntö 

velvoittaa kouluttautumaan ja perehtymään eri tavoin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

ministeriö on julkaissut kehitysvammalakiin liittyvän soveltamisohjeen, jossa käsitel-

lään kouluttautumista ja perehtymistä. Soveltamisohjeessa kerrotaan, että henkilö-

kunta on perehdytettävä ja ohjeistettava työmenetelmiin ja keinoihin, joiden avulla 

tuetaan ja edistetään erityishuollossa olevien henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja 

itsemääräämisoikeuden toteutumista.  Kunkin erityishuollossa olevan henkilön yksi-

löllisyys, erityispiirteet ja niiden asettamat vaatimukset toiminnalle tulee huomioida 

erityisen tärkeinä kohtina perehdytettäessä ja ohjeistaessa henkilökuntaa. Soveltamis-

ohjeessa tarkennetaan vielä, että henkilökunta tulee ”kouluttaa yksilöllisten tarpeiden 

huomioonottamiseen, tarkoituksenmukaisten ohjauskeinojen käyttöön, kommunikaa-
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tiohäiriöistä ja ilmaisun puutteista aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemiseen, mie-

lekkääseen tekemiseen ohjaamiseen, mielenterveyshäiriöiden ja kehitysvaiheiden ym-

märtämiseen sekä asianmukaisten toimintamallien käyttöönottoon .”  (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2016.) 

4 OSAAJA JA OSAAMISEN KEHITTYMINEN  

4.1 Osaaminen ja osaajan määrittely 

Tässä opinnäytetyössä osaajalla tarkoitetaan sellaista työntekijää, joka tuntee ja osaa 

käyttää tiettyjä menetelmiä tai välineitä. Hän on sekä osaaja että asiantuntija, jotka 

tässä tapauksessa ymmärretään synonyymeinä. Henkilö on osaaja pystyessään hyö-

dyntämään kokemuksiaan täydellisesti, miettien mitä tapahtuu, miten tapahtuu ja 

miksi tapahtuu, ja näin soveltamaan toimintaansa näiden perusteella. Hän pystyy ana-

lysoimaan asioita ja opastamaan muita perustellusti. (Alamäki 2016; Kupias & Salo 

2014, 48.)  

 

Osaaja voi olla hankkinut menetelmän tai välineen hallintaan liittyvät tietotaitonsa eri 

tavoin. Osaaminen voi olla virallisella koulutuksella hankittua osaamista (formaali op-

piminen), työpaikalla toteutuneella koulutuksella hankittua osaamista (non-formaali 

oppiminen) tai arkioppimisena eli itseopiskeluna hankittua osaamista (informaali op-

piminen). (Happo & Lehtilä 2015.) Huomionarvoisinta osaamisessa on kuitenkin se, 

että tietotaito on osoitettua, käytännön työssä näkyväksi tehtyä. Osaamisen osoitta-

mine toteutuu usein erilaisissa arjen ongelmanratkaisutilanteissa, jossa ratkaisun li-

säksi tulee osata suunnitella, arvioida, ja toteuttaa oma ratkaisu käytäntöön ja perus-

tella oma toiminta. (Happo & Lehtilä 2015.) 

 

Asiantuntijuuden voidaan ajatella rakentuvan osaamisesta ja osaamisen puolestaan ra-

kentuvan asiantuntijuudesta. Tiedot, taidot, osaaminen ja kokemukset rakentavat asi-

antuntijuutta. Asiantuntijuutta kuvataan tässä osaamisen pääkomponenttien kautta, 

jotka ovat praktinen, formaalinen ja metakognitiivinen tietämys. Nämä ovat toisiaan 
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täydentäviä ja välttämättömiä osaamisen ja tietämyksen puolia. (Happo & Lehtelä 

2015.) Osaajan määritelmässä on huomioitu nämä kyseiset komponentit.  

 

Praktinen osaaminen on käytännöllistä osaamista, joka on hankittu tekemisen ja koke-

musten kautta. Se on vaiheittain kehittynyttä, erilaisissa tilanteissa rakentunutta ja on 

ongelmanratkaisuissa saatua kokemusta. Praktinen osaaminen on henkilökohtaista, 

sillä se rakentuu subjektiivisesti merkityksellisistä kokemuksista. Se on myös hiljaista 

tietoa, jota on vaikea sanallistaa. (Happo & Lehtelä, 2015.) 

 

Formaalinen osaaminen on puolestaan teoreettista tietoa, joka muodostuu käsitteistä 

ja malleista. Luonteeltaan se on julkista ja yleispätevää tietoa, jota voidaan hankkia 

lukemalla ja kuuntelemalla. Formaalinen tieto toimii tarttumapintana kokemuksen 

kautta hankitulle praktiselle osaamiselle. Formaalinen osaaminen rakentuu ja kehittyy 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja syvenee kriittisen keskustelun ja argumen-

toinnin kautta. Formaali osaaminen liittyy siten kiinteästi praktiseen osaamiseen. Käy-

tännön tekojen tilanteissa oman toiminnan perusteleminen ja käsitteellistäminen vaatii 

formaalista osaamista. (Happo & Lehtelä 2015.) 

 

Kolmas osaamisen tekijä on metakognitiivinen osaaminen, joka liittyy aina henkilön 

omaan toimintaan ja sen ohjaukseen. Metakognitiiviseen osaamiseen sisältyy itsesää-

tely ja korkean asteen ajattelutaidot. Metakognitiivisessa osaamisessa ei ole kyse sen 

tietämisestä, miten jokin asia tehdään, vaan henkilön osaamisesta hallita ja säädellä 

omaa toimintaansa niin, että saa tehtävän tehdyksi. Metakognitiivinen osaaminen on 

siis kyky integroida formaalinen ja praktinen tiedon käyttö. Tämän osoittaminen vaatii 

tuekseen praktisen toiminnan ja formaalisen osaamisen. Esimerkiksi ongelmanratkai-

sutilanteissa ratkaisun lisäksi tulee osata suunnitella, arvioida ja toimeenpanna oma 

ratkaisu käytäntöön ja perustella omaa toimintaa siinä. (Happo & Lehtelä 2015.)  

 

Osaajaksi kehittymistä voidaan kuvata kaavion 2. mukaisesti. Osaamisen, harjoittelun 

ja kokemuksen avulla asiantuntijuus kehittyy aloittelevasta noviisista asiantuntijaksi. 

Kaavion kuvauksissa edellä esitetyt osaamisen komponentit vahvistuvat noviisista asi-

antuntijaksi edetessä. (Kupias & Salo 2014, 47–48.) 
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Kaavio 2. Osaamisen kehittyminen noviisista asiantuntijaksi (mukaillen Kupias & 

Salo 2014, 49). 

 

Osaamisen kehittymistä kuvataan usein etenemisenä viisiaskelmaisen mallin mukai-

sesti. Ensimmäisellä askelmalla on noviisi. Noviisi on usein uuteen työhön perehtyvä 

työntekijä. Hän toimii ulkoa tulevien sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla, jotta hän 

pääsee kiinni työhön. Kun työ alkaa sujua jää energiaa huomioida erilaisia tilannete-

kijöitä ja joustavuus työssä kasvaa. Noviisi siirtyy tällöin askelta ylemmäksi eli kehit-

tyneeksi aloittelijaksi. (Kupias & Salo 2014, 47–48.) 

  

Työtään itsenäisesti tekevä työntekijä on pätevä ongelmaratkaisija. Hän pystyy asetta-

maan itse työlleen tavoitteita ja toimimaan tuloskeskeisesti. Taitava suorittaja puoles-

taan näkee selkeästi kokonaisuuden ja pystyy hyödyntämään omia kokemuksiaan. Hä-

nellä on tilannetajua ja hän pystyy toimimaan tilannekohtaisesti. (Kupias & Salo 2014, 

48.) 

 

Asiantuntijan tason työntekijä saavuttaa, kun hän pystyy maksimaalisesti hyödyntä-

mään omia kokemuksiaan. Hän on syvällisesti sitoutunut tehtäväänsä ja hän miettii 

tehdessään jatkuvasti mitä, miten ja miksi tekee. Hän säätää toimintaansa koko ajan. 

Noviisi: Toimii ulkoa 
tulevien ohjeiden 

mukaisesti perehtyen 
työhön. 

Kehittynyt aloittelija: 
Hän on omaksunut 

toimintamallin 
mukaisen toiminnan ja 

hänellä on energiaa 
havaita erilaisia 

tilannetekijöitä ja 
joustavuutta niiden 

huomioimiseen

Pätevä 
ongelmanratkaisija: 

Tekee työtä itsenäisesti 
ja hän pystyy 

asettamaan tavoitteita 
työlle ja toiminaan 

tuloskeskeisesti. 

Taitava suorittaja: 
Näkee selkeästi työn 

kokonaisuuden ja 
pystyy hyödyntämään 
omia kokemuksiaan, 

Hän omaa tilannetajun 
ja pystyy toimimaan eri 

tilanteissa 
tilannekohtaisesti

Asiantuntija: 
maksimaalisesti 

kokemusten 
hyödyntäminen, 

syvällinen 
sitoutuminen ja 

innostuneisuus. Oman 
toiminnan jatkuva 

reflektointi 
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Tämä toiminta on automatisoitunut niin, että päätökset työssä syntyvät intuitiivisesti. 

(Kupias & Salo 2014, 48.) 

 

Ammatillinen kehittyminen on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä prosessi. Asiantunti-

juus ei ole olotila tai saavutettu ominaisuus vaan jatkuvaa kasvua ja kehittymistä vaa-

tiva piirre. Ammatillinen pätevyys lisääntyy kokemusten ja jatkuvan tiedonhankinnan 

ja oppimisen pohjalta. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 17.) 

 

Menetelmäpakkia on sosiaalipalveluissa lähdetty kehittämään osaamisen vahvista-

miseksi menetelmissä ja välineissä, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä. Laatulu-

pauksessa lupaamme tuottaa yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja, jotka huomioivat asi-

akkaiden tarpeet (Satasairaalan www-sivut 2019). Osaamista ja osaajia eri toiminta-

kykyä tukevissa menetelmissä on sosiaalipalveluissa vahvistettu ja mahdollistettu vuo-

sia. Osaajaksi kehittyminen on tullut mahdolliseksi niille, jotka ovat päässeet koulu-

tuksiin. Osaaminen ja osaajat tulisi saada paremmin muiden työntekijöiden tietoon, 

jotta osaaminen voisi laajentua oppimisen ja tiedon saannin kautta myös heille. Työn-

tekijöiden osaamisen vahvistumisen myötä asiakas tulee kohdatuksi paremmin ja lo-

pulta autetuksi avun ja tuen tarpeineen.  

 

5 KONSULTAATIOMENETELMÄ APUNA TYÖNTEKIJÖIDEN 

OSAAMISEN VAHVISTAMISESSA 

5.1 Työntekijän osaamisen vahvistaminen konsultaation avulla  

Osaamisen vahvistumista kuvataan usein viisiportaisen mallin avulla, joka esiteltiin 

tässä työssä kaavion 2. avulla luvussa 4.  Uuteen menetelmään tutustuva työntekijä, on 

prosessin alussa noviisi. Työntekijän osaamisen vahvistamisessa menetelmän tai väli-

neen hallinnassa, sosiaalipalveluissa käytetään konsultaatiota apuna. Konsultaatiolla 

tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä konsultin, eli osaajan antamaa työtä. Tämä työ näh-

dään neuvovana ja opastavana työnä, joka vaatii asiantuntijaosaamista. Konsultaati-
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ossa konsultin rooli voi olla kouluttaja tai asiantuntija. Sosiaalipalveluissa konsultaa-

tioita toteuttavan työntekijän rooli on edellä mainittujen yhdistelmä. Työntekijä opet-

taa uuden asiakastyössä käytettävän menetelmän tai välineen käyttöä muille toimien 

näin kouluttajakonsulttina. Sen lisäksi, että työntekijä, tässä tapauksessa konsultti, 

kouluttaa muita käyttämään uutta toimintamallia, hän myös opastaa ja tukee näitä 

työntekijöitä otettaessa mallia käyttöön. Konsultin rooli kouluttajana yhdistää näin 

myös valmentajalle ja mentorille ominaisia työotteita. (Rope 2006, 74–75.)  

 

Kouluttamisen ja opastamisen lisäksi konsultaatiossa on nähtävissä asiantuntijakon-

sultin roolille tyypillisiä piirteitä. Tässä tapauksessa työntekijä on nimenomaisen me-

netelmän hallinnan asiantuntija. Hän pyrkii opettamaan muita työntekijöitä käyttä-

mään menetelmää, jotta asiakkaiden arjen toimintakykyä voitaisiin tukea paremmin. 

Asiantuntijakonsultin roolissa rohkeus, kokonaisuuden ymmärrys ja näkemyksellisyys 

ovat ominaisuuksia, joita korostetaan sosiaalipalveluissa käytettävissä konsultaati-

oissa. Rohkeus korostuu tilanteissa, joissa konsultaatiota tekevä nostaa esiin esimer-

kiksi menetelmän soveltavaa käyttöä tai uudenlaista tapaa toteuttaa jo olemassa olevaa 

ohjaustyötä. Kokonaisuuden ymmärtäjänä on nähtävä syy-seuraussuhteet ja hahmotet-

tava ratkaisun vaikutukset pitkällä aikavälillä. Näkemyksellisyys konsultin roolissa 

korostuu siinä, että konsultti ei tyydy pikaratkaisuihin tai laastariratkaisuihin vaan 

työskentelee pitkäjänteisiä vaikutuksia korostaen. (Rope 2006, 83–86.)  

 

Heikkilä (2015) on opinnäytetyössään käsitellyt sosiaalipalveluiden ulospäin myytä-

vää tuotetta, erityistason jalkautuva palvelu. Erityistason jalkautuva palvelu voidaan 

ymmärtää synonyyminä konsultaatiolle. Heikkilä on luonnehtinut erityistason jalkau-

tuvan palvelua toteuttavan työntekijän ohjaavan ja konsultoivan työotteen tulevan nä-

kyväksi mentoroinnin kautta. Tällä hän on viitannut avoimeen ja tasavertaiseen dialo-

giin, joka on tunnuksenomaista mentoroinnille. Konsultaation lähtöajatuksena on, että 

lähi-ihmiset ovat parhaat asiantuntijat asiakkaan tilanteesta, Tähän tilanteeseen lisänsä 

tuo jalkautuva palvelu. Tarkoituksena jalkautuvan työntekijän sparrauksen, valmen-

nuksen ja keskustelun avulla, ovat oivallukset lähi-ihmisten ajattelussa. Jalkautuvan 

työntekijän tehtävänä on uusien ajatusten herättely, totuttujen käsitysten kyseenalais-

tus ja saada lähi-ihmiset keksimään luovia ratkaisuja henkilöasiakkaan tilanteeseen. 

(Heikkilä 2015, 37–38.) Erityistason jalkautuvan palvelun periaatteita on hyödynnetty 

menetelmäpakissa olevassa sisällön ohjauksessa.  
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5.2 Konsultaatio prosessina 

Konsultaatioprosessin etenemistä havainnollistaa seuraavalla sivulla oleva kaavio 3. 

Edellytyksenä konsultaation alkamiselle on, että asiakkaan toimintakykyä on kartoi-

tettu tai asiakkaan asioista on keskusteltu monialaisesti, jolloin on havaittu, että asiak-

kaan jossakin toimintakyvyn alueella on tunnistettavissa avun tarve, jota voidaan tu-

kea. Tämä tunnistettu tarve on prosessin liikkeelle paneva voima. Työyhteisö tai tiimi 

voi tarvittaessa tarkentaa palveluohjaajalta tai erityistyöntekijöitä (esimerkiksi puhe-

terapeutti, psykologi, fysioterapeutti) valittavaa menetelmää tai lähestymistavan so-

veltuvuutta asiakkaalle. Tämän jälkeen työyhteisö arvioi oman osaamisensa asiakkaan 

toimintakyvyn tukemiseksi suunnitellun menetelmän tai välineen suhteen. Mikäli työ-

yhteisössä tai tiimissä ei ole tällaista osaamista, otetaan avuksi menetelmäpakki. Me-

netelmäpakista löydetään ytimekäs kuvaus menetelmästä ja osaajan yhteystiedot. Yh-

teydenotto osaajaan käynnistää konsultaation ja työyhteisön tai tiimin perehtymisen 

uuteen menetelmään osaajan tuella. Konsultaation toteuttaja, osaaja, jakaa osaamis-

taan ja kouluttaa työyhteisöä tai tiimiä menetelmään vahvistaen näin yksikössä olevaa 

osaamista. Osaajan antama tuki uuden menetelmän tai välineen käyttöönotossa ja oh-

jauksessa kestää tarvittavan ajan. Hyödyn saajana oppimisprosessissa on sekä työyh-

teisö että asiakas. Pyrkimyksenä on, että asiakas työskentelee tuttujen ja turvallisten 

työntekijöiden kanssa, ellei menetelmä tai väline muuta edellytä.   
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Kaavio 3. Konsultaation eteneminen. 
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Konsultaatiossa osaamisen vahvistuminen ja asiantuntijuuden kehittyminen menetel-

mässä tai välineessä on mahdollista kun,  

työyhteisö tai tiimi jakaa ja ymmärtää kehitettävän asian tai idean juonen, merkityksen, 

tässä asiayhteydessä ja yhteisössä. Nämä ovat asiantuntijuuden oppimisen ulottuvuuk-

sia, jotka esitetään mukailtuina kaaviossa 4. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 

32.) 

 

Oppiminen nähdään niin yksilöllisenä kuin yhteisöllisenä tapahtumana, jolloin ne voi-

vat kulkea rintarinnan. Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden painottuminen riippuu asia-

yhteyksistä ja oppimisen tavoitteista. Yhteisöllinen oppiminen tukee yksilöllistä oppi-

mista ja yksilö vaikuttaa yhteisön oppimiseen. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 

31–33.) Edellä esitetyt ulottuvuudet ovat myös kohtia, joihin osaajan on hyvä keskittyä 

konsultaatiota tehdessä.  

 

 

 

Kaavio 4. Asiantuntijuuden oppimisen ulottuvuudet (mukaillen Janhonen & Nuuti-

nen, 2005). 

 

Merkityksellisyyden kokemus uudesta asiasta tulee olla sekä työntekijälle itselle että 

työyhteisölle tärkeä. Oppiminen, tässä yhteydessä uuden menetelmän käytön oppimi-

nen, on sekä yksilöllinen oppimisen tapahtuma että yhteisöllinen oppimisen tapah-

Merkityksellisyys Kontekstuaalisuus

Juonellisuus Yhteisöllisyys

Asiantuntijuuden 
kehittyminen
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tuma, sillä tavoitteena on saada uusi menetelmä koko työyhteisön työntekijöiden osaa-

miseksi, eikä ainoastaan yhden työntekijän osaamiseksi. Merkityksellisyyden koke-

mus ilmenee työntekijän aktiivisuutena, tavoitteellisuutena, vuorovaikutteisuutena, 

oman toiminnan analysointina ja uuden tiedon sisällyttämisenä aikaisemiin tietoihin. 

(Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 31–35.) Johtopäätöksenä voinee todeta, että 

mitä merkityksellisemmäksi työntekijä ja työyhteisö uuden asian kokee, sitä tavoit-

teellisempaa oppiminen on. 

 

Oppimisen kontekstuaalisuus on merkittävä tekijä opittavan asian sisäistämisessä ja 

uuden asian, tässä menetelmän, käyttöönotossa. Asiakkaan toimintakyvyssä tai arjen 

sujumisessa on havaittu pulmatilanne, johon kaivataan apua ja tukea. Konsultaation 

myötä osaaja tuo työyhteisön käytettäväksi menetelmän, jolla haetaan apua pulmati-

lanteeseen. Osaaja ohjaa, opastaa ja tutustuttaa työyhteisön menetelmään. Menetelmää 

harjoitellaan ensin työyhteisössä toisten työntekijöiden kanssa ”kuivaharjoitellaan” 

.Sen jälkeen menetelmää siirrytään käyttämään todellisessa asiakkaan ohjauksessa, hä-

nen arjessaan. Menetelmä vastaa suoraan arjen pulmatilanteisiin, joten sen kontekstu-

aalisuus on vahva, mikä vahvistaa opittavaa asiaa. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 

2005, 36–38.) 

 

Juonellisuus uuden menetelmän oppimisessa tarkoittaa kokonaisuuden hahmottumista 

työntekijälle opittavasta asiasta. Juonellinen oppiminen näkyy käytännössä asiakkaan 

ohjauksessa esimerkiksi jo opitun menetelmän käyttönä uudessa arjen pulmatilan-

teessa. Aiemmin opittu tieto jostakin menetelmästä palautetaan mieleen uudenlaisessa 

arjen tilanteessa, joka kuitenkin muistuttaa aiemmin koettuja tilanteita (Janhonen & 

Vanhanen-Nuutinen 2005, 40–41.) 

5.3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa toimintakyvyn edistämisessä 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa on myönteisyyttä, vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia korostava ajattelutapa (Huotari & Tamski 2013, 59; Ratkes www-

sivut 2019). Tällaista ajattelutapaa eli ratkes- ajattelutapaa voidaan hyödyntää monen-

laisissa työympäristöissä, työyhteisöissä ja asiakastöissä. Painopiste on ratkaisuissa ja 
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ratkaisujen luomisessa ongelmien ja niiden poistamisen sijaan. Uskoa, toivoa ja unel-

mia vaalitaan: ongelmien taustalla voidaan ajatella löytyvän unelma, joka ei ole vielä 

toteutunut. Toivon herättäminen ja siihen keskittyminen avaa tietä muutokselle. (Rat-

kes www-sivut 2019.)  

 

Lähestymistapa soveltuu sosiaalipalveluissa tehtävään asiakastyöhön sujuvasti. Aiem-

min esille tuodut lainsäädännölliset korostukset asiakkaan toimintakykyä edistävistä 

tekijöistä ja tukikeinoista voidaan nähdä pohjaavan juuri tähän ajattelutapaan: miten 

voimme omalla ammattitaidollamme ja käytössä olevilla menetelmillä ja välineillä 

edistää ja vahvistaa kunkin asiakkaan toimintakykyä. Lähestymistapa on positiivinen 

ja ratkaisuvaihtoehtoihin keskittyvä. Lähestymistavassa tasapainotellaan toiveiden ja 

realismin välillä (Ratkes www-sivut 2019). Mahdottomalta kuulostava tavoite, asiak-

kaan uusi taito, ei ole mahdoton, vaan pienemmiksi palasiksi pilkottava kokonaisuus. 

Edistysaskeleet eli positiiviset onnistumiset ovat näin mahdollisia ja tavoite saavutet-

tavissa.  

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ajattelutavan perusfilosofiana on: 

 Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki 

 Tee lisää sitä, mikä toimii 

 Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. 

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. 

(Ratkes www-sivut 2019). Sosiaalipalveluissa työntekijää ohjaa oma ammattiryhmän 

mukana tuoma perustehtävä. Tämän lisäksi työntekijää ohjaa kunkin yksikön luonteen 

mukainen perustehtävä. Asiakastyössä kutakin työntekijää ohjaa vielä kunkin asiak-

kaan yksilölliset tavoitteet. (Satasairaalan www-sivut 2019.) Esimerkiksi ohjaaja asu-

mispalveluyksikössä tukee asiakasta osallistumaan sosiaalisiin verkostoihin edistäen 

näin hänen osallisuuttaan yhteiskunnassa. Ohjaaja tukee asiakasta arjen taidoissa, jotta 

asumisen yksikössä mahdollistuu. Näiden lisäksi ohjaaja tukee asiakasta hänen omien 

tavoitteiden saavuttamisessaan. Ohjaaja tukee asiakasta käyttämään ja toimimaan teh-

tyjen sanallisten toimintaohjeiden mukaisesti, jotka mahdollistavat hänen itsenäisen 

pyykinpesun ja huoneen siivouksen.  Tämän opinnäytetyön kannalta keskiöön nouse-

vat erityisesti kunkin asiakkaan yksilölliset tavoitteet. Asiakkaiden tavoitteet muodos-

tuvat sellaisista asioista, joita asiakas voivansa tehdä; tilanteissa, joissa hän haluaisi 



32 

 

pärjätä; taidoista, joita hän haluaisi oppia ja hallita. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen 

työskentelytapa ohjaa työntekijää keskittymään näin ollen ratkaisuihin ongelmiin juut-

tumisen sijaan. 

 

6 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

6.1 Osaamiskartta apuna menetelmäpakin sisällön tuottamisessa 

Sosiaalipalveluissa on kartoitettu laajasti työntekijöiden osaamista vuonna 2016 koko 

toimialueella tehdyllä osaamiskartoituksella. Osaamiskartoitus liittyi palvelupäällikkö 

Katja Alamäen opintoihin. Osaamiskartassa on kuvattu toimialueen strategian mukai-

nen osaaminen substanssi- ja ydinosaamisessa. Substanssiosaamisella tarkoitetaan 

työssä tarvittavaa ammatillista tietotaitoa. Substanssiosaaminen tarkoittaa myös hen-

kilökohtaisia kykyjä ja persoonallista tapaa toimia vaihtelevissa tilanteissa. Ydinosaa-

minen on erikoistumista ja sen kautta saavutettua erityisosaamista. Ydinosaamista on 

esimerkiksi asia, tehtävä tai toiminta, jonka yksilö tai yhteisö osaa tehdä paremmin 

kuin muut alan osaajat. (Alamäki 2016). 

 

Substanssi- ja ydinosaamine on johdettu kolmeen eri osaamisalueeseen: toimintaym-

päristön osaamistarpeet, ammattiosaaminen ja kehittämisen osaamisvaatimukset.  

Osaamiskartoituksessa toimintaympäristön osaamisvaatimuksilla tarkoitetaan ulkoi-

sen ja sisäisen toimintaympäristön tekijöitä kuten organisaatio-osaamista, konteks-

teista (ympäristöä, taustaa ja olosuhteista, jotka vaikuttavat toimintaan), sidosryhmä-

tietoutta ja moniammatillisesta yhteistyötä.  Ammatilliset osaamisvaatimukset sisältä-

vät perustehtävän ammatillisen osaamisen, joissa arvioidaan ammattiosaamisen tiedot, 

taidot sekä kyvykkyys. Kehittämisen osaamisvaatimukset keskittyvät oman työn hal-

lintaan ja muutoskyvykkyyteen sekä kehittämisen näkökulmaan. (Alamäki 2016).  

 

Menetelmäpakin sisällön rakentamisessa on huomioitu osaamiskartan kohdat, joilla on 

selkeä yhteys asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Näin ollen menetelmäpakissa on 

huomioitu työntekijän kyvyt asiakkaan verkostotyössä, ohjauksessa käytettävissä me-
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netelmissä, vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa, itsemääräämisoikeu-

den ohjaamisessa, erilaisiin tuen tarpeisiin liittyvässä ohjauksessa ja tuen antamisessa 

sekä psykiatrisessa osaamisessa. 

6.2 Kehittämisen tarve  

Menetelmäpakin kehittämistarvetta avaa tapausesimerkit Sinikka ja Juuso, joista käy 

esille asiakastyössä vaadittavien menetelmien, välineiden ja tiedon hallinnan ja osaa-

misen tarpeen laajuus. 

 

Sinikka on keski-ikäinen nainen. Hän asuu asumisyksikössä saaden ympärivuorokauti-

sesti apua ja tukea. Sinikka kommunikoi tukiviittomin ja hänen toiminnanohjauksensa 

tukena käytetään PCS-kuvin tehtyjä päivä – ja viikko-ohjelmia ja sosiaalisia tarinoita. 

Asuminen ja arki on sujunut rauhallisesti ja tasaisesti. Syksyn aikana Sinikka muuttui 

olemukseltaan levottomaksi. Hän valvoskeli öitä, itki usein ja toisinaan jopa heristeli 

hoitajille nyrkkiä.  

 

Asiakkaan käytöksessä on tapahtunut huomattava muutos, johon täytyy tarttua ja joka 

täytyy selvittää. Muutos koskee erityisesti asiakkaan toimintakykyä ja olotilaa, jota on 

selvitettävä ja kartoitettava. Tilannetta voidaan asiakkaan kanssa kartoittaa keskuste-

lemalla hyödyntäen Talking Mats®-menetelmää. Tämä edellyttää, kuitenkin sitä, että 

työntekijä osaa tehdä PCS (Picture Communication Symbols) -kuvia Boardmaker-ku-

vaohjelmistolla ja hallitsee mainitun Talking Mats® -menetelmään liittyvän keskuste-

lumaton käytön. Nämä eivät varmasti vielä riitä tilanteen kartoittamiseksi, joten työn-

tekijän on perehdyttävä enemmän siihen ajankohtaan, jolloin muutos on tapahtunut. 

Tämä on mahdollista palaamalla asiakastyön kirjauksiin.  Asiakastyön päivittäisiä do-

kumentteja voidaan hyödyntää, jolloin löydetään tieto hänen läheisen sukulaisensa 

kuolemasta. Tässä kohtaa herää kysymys, onko asiaa surun tunnetta käsitelty asiak-

kaan kanssa. 

 

Surun käsittelyssä työntekijältä vaaditaan rohkeutta kohtaamiseen, herkkyyttä, läsnä-

olon taitoa, kuvien käytön osaamista ja viittomien osaamista, mutta myös menetelmiä, 

joilla asiakasta voidaan tukea surun käsittelyssä ja muistelussa. Tämä osaaminen on 
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mahdollista kullekin työntekijälle. Menetelmäpakki antaa surun käsittelyyn tietoa,  

menetelmiä ja välineitä, mutta nimeää myös työntekijää tukevia henkilöitä. Kuoleman 

käsittely, surutyö ja muistelu ovat herkkiä aiheita, joiden käsittely lähityöntekijöiden 

kanssa, jotka ovat jo entuudestaan asiakkaalle tuttuja ja turvallisia, on toivottava asia 

asiakkaan kannalta. Uudet ihmiset voivat aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta. Tilanne 

tulee aina arvioida asiakaslähtöisesti.  

 

Asiakkaan tilanteen kartoitusta jatketaan pohtimalla erilaisten somaattisten vaivojen ja 

sairauksien poissulkemista. Tässä erilaiset seurantalomakkeet voivat olla hyödyksi. 

Kartoituksen myötä huomataan, että asiakas joi iltapalalla paljon kahvia, mikä johti 

nukahtamisongelmiin ja siten myös huonontuneeseen unen laatuun. Asiakasta on he-

rätelty aamuisin tuttuun tapaan ja samaan aikaan kuin ennenkin, jolloin unen määrä on 

jäänyt vähäiseksi aiheuttaen levottomuutta ja huonotuulisuutta päiväsaikaan. Ärtyi-

syyden ja levottomuuden vähentämiseksi päätetään käsitellä kahvin juonnin syy-seu-

raussuhteita asiakkaan kanssa. Tämä toteutetaan käsittelemällä kuvallisen tarinan 

avulla nautittavan kahvin määrä. Kahvin tilalle voidaan yhdessä asiakkaan kanssa 

miettiä myös vaihtoehtoisia kofeiinittomia juomia esimerkiksi lämmintä kaakaota tai 

mehua.  

 

Juuso on nuori aikuinen. Hän rakastaa tutkiskella ja kokeilla erilaisia asioita. Erityi-

sesti Juuso pitää pitkulaisista esineistä, jotka muistuttavat matoa. Hän etsii keppejä, 

langanpätkiä ja johtoja. Hän haistelee, katselee ja joskus maistelee löytämiään esi-

neitä. Asumisyksikön työntekijät ovat alkaneet miettiä, miten Juuson etsijätutkija kiin-

nostusta voisi arjessa tukea. Arjessaan Juuso tarvitsee vahvaa aikuisen ohjausta ja 

tukea. Juuson päivän kulkua havainnollistetaan hänelle kuvallisen päivä- ja viikko-

ohjelman avulla. 

 

Asiakkaan kuvaus on esimerkki positiivisen vahvistamisen kautta tapahtuvasta toimin-

takyvyn tukemisesta. Tilanteessa ei ole erityistä huolta tai muutosta, vaan työnteki-

jöillä on halu tukea ja mahdollistaa Juusolle lisää rikastavia kokemuksia. Juuson miel-

tymyksiä erilaisiin aistein kautta saataviin kokemuksiin voidaan lähteä kartoittamaan 

aistikartoituksen avulla. Aistikartoituksen tekeminen voisi mahdollistua esimerkiksi 

aistituokion pitämisen yhteydessä. Aistituokio toteutuisi strukturoidusti koritehtävä-
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työskentelynä. Tuokiossa voisi olla viisi erilaista koria, joissa kussakin olisi eri ais-

teille erilaisia tehtäviä. Kuuloaistille voisi olla erilaisia musiikkeja ja soittimia, näkö-

aistille, kaleidoskooppi ja 3D-kuvakortteja; tuntoaistille erilaisia esineitä, joita tunnus-

tella (kuten muovailuvahaa, taikahiekka, pehmeää karvaa, karhea kuorintakäsine, tä-

rinää tuottavia esineitä tai Yarra-Yarra.  Makuaistille makupurkkeja joissa erityyppisiä 

makuja (kuten chili, vaniljasokeri, kardemumma, porkkana, näkkäri); hajuaistille puo-

lestaan tuoksuja tuottavavia purkkeja, joissa voisi olla esimerkiksi kardemummaa, koi-

vua, piparminttua, appelsiinia tai sitruunaa. Aistituokion lopussa voisi olla päätösteh-

tävänä isot korit joista Juuso voisi etsiä erilaisia piilotettuja johtoja (eli ”matoja”).  

 

Menetelmäpakki on tarkoitettu työvälineeksi Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaali-

palveluissa asiakkaiden parissa työtä tekeville työntekijöille. Menetelmällä tässä 

työssä tarkoitetaan suunnitelmallista, järjestelmällistä tapaa edetä jossakin asiassa. 

Esimerkiksi ART- ja Talking Mats® ovat menetelmiä, joissa edetään suunnitelmalli-

sesti vaihe ja askel kerrallaan eteenpäin. Välineellä tarkoitetaan tässä työssä apuna 

käytettävää esinettä. Esimerkiksi PCS-kuvat ja Kartta-työväline ovat välineitä, joilla 

visualisoidaan ja hahmotellaan asioita. Menetelmäpakin on tarkoitus olla kaikkien 

työntekijöiden saatavilla vuorokaudenajasta riippumatta. Tämä mahdollistuu, kun me-

netelmäpakki kehitetään verkkoympäristöön sovitetuksi. Verkkoympäristössä toteutu-

neena pakin sisältöä on mahdollista jatkuvasti kehittää, täydentää ja päivittää. Kaikilla 

työntekijöillä on jatkuvasti käsillä viimeisin ja sama versio siitä.  

 

Menetelmäpakki on kokoelmateos menetelmistä ja välineistä, 

 joista on käytännön kokemusta  

 ovat käyttökelpoisia ja sovellettavia asiakastyössä, kun tilanteista ei ole vielä 

käytännön kokemusta 

 henkilöstössä on koulutettuja työntekijöitä tai kokemuksen kautta keräänty-

nyttä osaamista ko. menetelmään tai välineeseen 

 

Menetelmäpakin sisällön suunnittelussa lähtökohtana on käyttökelpoisuus ja soveltu-

vuus kaikille sosiaalipalveluiden asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sisältö on 

toteutettavissa niin kuntoutuskeskuksen asiakkaiden parissa tehtävässä työssä kuin 

asumispalveluissa tehtävässä asiakastyössä. Toisena lähtökohtana sisällön suunnitte-

lussa on sosiaalipalveluiden asiakkaiden tuen tarpeet ja erityisesti; mihin tuen tarve 
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voi kohdistua. Ihmisen elämänkaari on huomioitu myös sisältöä suunniteltaessa- sosi-

aalipalveluihin ohjautuvat asiakkaat ovat vauvasta vaariin. Tuen tarpeet ja käytettävät 

keinot ovat erilaisia eri elämän vaiheissa. 

 

Menetelmäpakin sisältöä suunniteltaessa lähtökohdaksi ei ole valittu tiettyä diagnos-

tista lähestymistapaa.  Menetelmäpakki ei ole esimerkiksi suunnattu vain henkilöille 

jotka tekevät työtään autismin kirjon henkilöiden parissa tai henkilöille, jotka tekevät 

työtä kehitysvammaisten ihmisten parissa, vaan kaikille työntekijöille oman työnsä tu-

eksi, jotka tekevät työtä sosiaalipalveluissa. Asiakkaiden tuen tarpeet ovat keskiössä, 

ei heidän diagnostiset lähtökohtansa.  Tämä on tietoinen ja perusteltu ratkaisu. Dia-

gnostisella lähestymistavalla olisi todennäköistä, että tietyn menetelmän käyttö jäisi 

kokeilematta, koska tietyn diagnoosin omaavien ohjauksessa kyseistä menetelmää tai 

tapaa ei ole aiemmin käytetty. Apu- ja tukikeinot ovat pääsääntöisesti sovellettavissa 

asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja huomioivat asiakkaiden erityisyyden. Esimerkiksi toi-

minnanohjauksessaan tukea tarvitseva asiakas saa hänelle yksilöllisesti suunnitellut 

toimintaohjeet kaupassa asiointia varten. Toimintaohjeen teossa on huomioitu esimer-

kiksi hänen taitonsa lukea ja käyttää teknologiaa hyödyksi, jolloin se on luotu hänen 

omaan tablettiinsa tai puhelimeensä.  

 

Toimintakyvyn tukemisen menetelmiin ja välineisiin perustuvalle menetelmäpakille, 

joka ei perustu asiakkaan tarkasteluun lääketieteellisestä näkökulmasta, löytyy puol-

tava argumentti Heikki Seppälän (2017) teoksesta. Seppälä tuo esille seuraavan joka-

päiväisessä arjen ohjaustyössä olevan näkökulman. Elämänlaatua ja arjen sujumista ja 

siihen tarvittavia käytännön ratkaisuja pohdittaessa tarkastellaan ihmistä jostain 

muusta kuin lääketieteellisestä näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat ihmisen ja 

hänen ympäristönsä välinen suhde, miten toimintakykyä voidaan tukea eri elämänvai-

heissa, miten hänen osallisuuttaan voidaan vahvistaa, jotta henkilössä olevat mahdol-

lisuudet ja voimavarat saadaan käyttöön. (Seppälä 2017, 35.) Huomio suunnataan hen-

kilön tarvitsemaan tukeen, joka voi näin olla menetelmien ja välineiden käyttöönottoa, 

ohjausta ja apua.  

 

Menetelmäpakin kehittämistyö on käynnistynyt jo vuonna 2016. Tällöin Satakunnan 

sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin perustettiin KAS-työryhmä. Työryhmä on kol-

mijäseninen ja siinä toimii kaksi palvelusuunnittelijaa ja yksi palveluohjaaja. KAS-
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työryhmä yhteistyössä asumisen ja kuntoutuksen palvelupäälliköiden kanssa suunnit-

telee ja koordinoi asiakkaiden palveluja asumisessa ja kuntoutuksessa. Palvelusuun-

nittelija suunnittelee palvelun sisältöjä ja palveluohjaaja puolestaan toimii työntekijöi-

den tukena asiakkaiden palvelun sisältöjä toteutettaessa. Palveluohjaaja osaa arvioida 

sosiaalipalveluiden työntekijöiden osaamista, jota halutaan käyttää asiakkaiden toi-

mintakyvyn tukemisessa. Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja osaamisen vahvista-

minen ei voi nojata vain yhteen koordinoivaan työntekijään, koska se olisi liian epä-

varmaa. Menetelmäpakin idea syntyi muun muassa näistä lähtökohdista. Toinen huo-

mionarvoinen lähtökohta on osaamisen vahvistumisen näkökulma. Sosiaalipalveluissa 

arvostetaan kouluttautumista ja työnantaja kannustaa siihen ja panostaa heidän tuke-

miseensa. Jo taloudellisesti ajateltuna koulutetut osaajat tulisi saada käyttämään ja ja-

kamaan osaamistaan muille. Kannattavaa ja taloudellisesti tehokasta on panostaa työn-

tekijöiden ammattitaitoon ja vaatia osaajia käyttämään oppimaansa sen sijaan, että pal-

kattaisiin uusia tämän yhden taidon osaajia. Kannustamalla osaajia osaamisensa jaka-

miseen vahvistetaan heidän asiantuntijuuttaan tulevaisuuden kouluttajina.  

6.1 Kehittämistyön prosessi 

Yleisesti kehittäminen nähdään tämän päivän työelämän keskeisenä osaamisalueena 

ja työelämä odottaakin kehittäjiä ja kehittämistä. Kehittäminen nähdään konkreetti-

sena toimintana, jolla tähdätään määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. (Toikko & 

Rantanen 2009, 9, 14.) Kehittämistyössäni on löydettävissä konstruktiiviselle tutki-

musotteelle tyypillisiä tunnusmerkkejä, kuten sen vastaaminen reaalimaailman ongel-

maan. Kehittämistyöni tavoitteena on: 

 koota yhteen Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa käytössä 

olevat menetelmät ja välineet 

 nostaa esille sosiaalipalveluissa työskentelevät osaajat 

 kuvata ja jalkauttaa konsultaatio työmuotona työntekijöiden osaamisen 

vahvistamiseksi toimintakykyä tukevissa menetelmissä ja välineissä 

 

Kehittämistyöllä ratkaistiin käytännön työelämässä havaittu seuraavanlainen ongelma. 

Menetelmiä ja välineitä oli sosiaalipalveluiden toimialueella käytössä ja osaajia oli 
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koulutettuina, mutta tämä tieto ei ollut systemaattisesti koottua eikä kaikkien käytettä-

vissä. Menetelmäpakki, joka sisältää tiedon menetelmistä ja välineistä sekä osaajista, 

ratkaisi tämän ongelman. Kehittämistyön tuloksena syntyi konstruktio (Lukka 2001.), 

menetelmäpakki. Samalla kehittämistyössä osaamisen vahvistamiseksi olemassa ole-

van palvelu, konsultaatio, jalkautettiin toimintatavaksi.  

 

Kehittämistyö toteutui yhteisöllisesti ja osallistavasti. Konstruktivistisen mallin mu-

kainen kehittäminen sisältää ajatuksen yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta (Salonen 

2013, 16). Kehittämistyön toteuttaminen käyttäjä- ja toimijalähtöisesti, osallistaa toi-

mijat eli työntekijät kehittämiseen. Käyttäjä- ja toimijalähtöisestä kehittämisen suun-

nittelusta voidaan puhua myös termillä ihmiskeskeinen suunnittelu. Kehittämistyön 

suunnittelussa huomion kiinnittäminen kontekstuaalisuuteen, varmistaa sen, että ke-

hittämistyön lopputuloksena syntyvä tuote soveltuu käytettäväksi aidossa arjen toi-

mintaympäristössä. (Toikko & Rantanen 2009, 95.) 

 

Kehittämisprosessi toteutui spiraalimallin mukaisesti. Tässä mallissa suunnittelu, toi-

minta, havainnointi ja reflektointi muodostavat kehän, joka toistuu uudelleen kehänä, 

jossa aiemman vaiheen tuotos arvioidaan uudelleen (Toikko & Rantanen 2009, 66; 

Salonen 2013, 13). Spiraalimallissa kehittämistoiminta nähdään tässä mielessä jatku-

vana prosessina. Kehittäminen ei johda tässä ehdottomaan totuuteen, vaikka tulos oli-

sikin toimiva ja hyvä, vaan jatkuvaan vuorovaikutukselliseen ja reflektiiviseen kehit-

tämiseen (Toikko & Rantanen 2009, 66-67.) Kehittämistyön etenemistä kuvataan kon-

struktivistinen kehittämisprosessille tyypillisen mallin mukaisesti. (Salonen 2013, 15) 

 

Kehittämistyö alkoi aloitus- ja suunnitteluvaiheella. Ensimmäiset keskustelut ja aja-

tusriihet menetelmäpakista käytiin keväällä 2016. Opinnäytetyön puitteissa kehittä-

mistyö sai lisäpontta ja tarkempia suuntaviivoja syksyllä 2016. Suunnittelutyöhön 

osallistuivat KAS-työryhmän palvelusuunnittelijoiden lisäksi palvelupäälliköt, laatu-

päällikkö ja kaikki sosiaalipalveluiden työntekijät. Työntekijöiden kanssa käytyjen 

keskusteluiden kautta eri työtehtävien yhteydessä nousi esille asiakkaan erilaiset tuen 

tarpeet, joiden pohjalta suunnittelu ja kehittämistyötä tehtiin. Työtehtävien ja erilaisten 

työryhmien avulla eri työntekijöiden osaaminen huomattiin, jolloin niitä päätettiin 

hyödyntää varsinaista menetelmäpakin sisältöä suunnitellessa ja tuotettaessa. 
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Suunnitteluvaihetta seurasi työstövaihe. Menetelmäpakin sisällön työstäminen ja tuot-

taminen oli syksyn 2016 aikana alkanut ja jatkunut pienin askelin. Sisällön esittelyta-

van muodosta ja menetelmistä keskusteliin vuoden 2018 aikana. Menetelmien esitte-

lymuotoa kehiteltiin eri keskusteluissa muun muassa sosiaalipalveluissa toimivan au-

tismityöryhmän jäsenten kanssa, KAS-työryhmässä sekä lukuisissa keskusteluissa eri 

toimijoiden, kuten palvelupäälliköiden, kanssa. Videoinnin mukaanotto laajensi mo-

nikanavaisen oppimisen ja perehtymisen mahdollisuuksia vuoden 2018 aikana, jolloin 

sosiaalipalveluissa käynnistyi videoinnin työryhmä. Työryhmän tarkoituksena oli ku-

vata erilaisia asiakkaan ohjaukseen ja työntekijöiden koulutukseen liittyvää materiaa-

lia niin sosiaalipalveluiden omaan käyttöön kuin myös julkiseen käyttöön. Näin ollen 

menetelmien esittelyt ovat muotoutuneet vastaamaan kysymyksiin mitä, miten, miksi 

ja kenen kanssa. 

 

Menetelmien ja välineiden lisäksi arjen asiakastyössä on käytössä useita erilaisia ma-

teriaaleja. Erilaisia materiaaleja on saatavilla loputtomasti internetistä. Asiakastyössä 

materiaaleja sovelletaan ja niitä käytetään hyvin eri tavoin. Menetelmäpakkiin asia-

kastyössä käytettäviä materiaaleja päädyttiin kokoamaan osioon ideapakki. Materiaa-

lien käytöstä ei varsinaisesti ole osaamista, mutta ne voivat toimia ideana ja herätteenä 

esimerkiksi työntekijän kouluttautumiselle. Menetelmäpakki on kattava tietolähde, 

jonka sisällöstä sosiaalipalveluiden työntekijöillä on oikeasti osaamista ja kokemusta.  

Menetelmäpakin sisällön kantava periaate on, että menetelmää ja välinettä käytetään 

asiakkaan hyödyksi eikä mitään käytetä vain itseisarvona.  

 

Sisällön tuottaminen on edelleen käynnissä ja siihen osallistuvat eri osaajat. Palve-

luohjaajana tuotan osan sisällöstä omalla työpanoksellani. Sisällön rakentamisen 

osalta lähestyin keväällä 2019 sosiaalipalveluiden esimiehiä sähköpostitse. Tarkoituk-

sena oli saada selville kunkin esimiehen kautta tieto yksiköissä olevista eri menetel-

mien ja välineiden osaajista. Selvitystyön tueksi liitin sähköpostiin listan menetelmistä 

ja välineistä, joita menetelmäpakkiin oli jo kuvailtu. Kyselyn kautta selville saatuja 

osaajia lähestyin lisätietojen saamiseksi ja uusien menetelmien ja välineiden kuvaile-

miseksi. Näin osaajat osallistuivat menetelmäpakin sisällön rakentamiseen.  

 

Asumisen ja kuntoutuskeskuksen palvelupäälliköiden kanssa käydään keskustelu vielä 

esille saaduista osaajista. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että työntekijän 
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osaaminen täyttää osaamisvaatimukset ja hänet voidaan nimetä kyseisen menetelmän 

tai välineen osaajaksi.  

 

Seuraavat vaiheet olivat tarkistus- ja arviointivaiheet. Kehittämistyön aikana menetel-

mäpakki asettui valtakunnallisen ja maakunnallisen arvioinnin alaiseksi, kun se esitel-

tiin videolla erityishuollon valtakunnallisilla päivillä syyskuussa 2018. Saadun suulli-

sen palautteen pohjalta menetelmäpakin tarpeellisuus ja hyöty, jota sillä ajateltiin ole-

van, todentui. Ensimmäisen kerran konkreettisesti menetelmäpakki esiteltiin marras-

kuussa 2018 toteutuvilla asiakkaan oikeuksien päivillä. Tällöin menetelmäpakki esi-

teltiin messutyyppisessä tapahtumassa alan toimijoille Satakunnassa. Menetelmäpakin 

saama palaute oli positiivista ja messuilla kävijät kertoivat olleensa kiinnostuneita 

siitä. 

  

Vuoden 2019 aikana menetelmäpakin ideaa testattiin useamman kerran Satakunnan 

sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden järjestämissä IMO-koulutuskokonaisuuksissa. 

Ensimmäisessä koulutuksessa menetelmäpakin idea esiteltiin esimiehille johtamisen 

ja osaamisen työkalupakkina liittyen menetelmiin ja välineisiin. Tämän jälkeen se esi-

teltiin koulutuspäivien osana työntekijöille erilaisten asiakastyötä tukevien menetel-

mien ja välineiden lähteenä. Palaute menetelmäpakin hyödyllisyydestä oli poikkeuk-

setta positiivista ja arjen työn tukena menetelmäpakki nähtiin tarpeellisena.  

 

Kehittämistyön arviointi on ollut jatkuvaa. Menetelmäpakin sisällön kokoamisesta ja 

osaamisen vahvistamisesta on käyty, ja käydään edelleen, vuoropuhelua sosiaalipal-

veluissa toimivan autismityöryhmän jäsenten, KAS-työryhmän ja palvelupäälliköiden 

kanssa. Tärkeä tarkistusvaihe kehittämistyössä toteutui toukokuussa 2019, jolloin 

KAS-tiimin palvelusuunnittelijat, palveluohjaaja, asumisen ja kuntoutuksen palvelu-

päälliköt ja sosiaalipalveluiden johtaja kokoontuivat. Tällöin tarkistettiin menetelmien 

ja välineiden ajantasaisuus ja käytiin kokonaisuuden toimivuus läpi.  

 

Viimeinen vaihe oli viimeistelyvaihe. Viimeistelyvaiheen tehtävä linkittyi viimeisen 

tarkistusvaiheen kanssa samaan, jolloin KAS-ryhmä, palvelupäälliköt ja sosiaalipal-

veluiden johtajan kanssa kokoontuu toukokuussa 2019 juuri ennen valmiin tuotoksen 

esittämistä toimialueen esimiehille. Viimeistelyvaiheessa tarkistetaan osaajalista, me-
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netelmät ja välineet ja sisäisen konsultaation prosessi sekä käytiin läpi käytännön jär-

jestelyjä, kuten esimerkiksi, miten konsultaatiot voivat järjestyä yksiköistä käsin. Esi-

miehille tämä oli tarpeellinen tieto yksikön resursseja suunniteltaessa.  

 

Lopputuloksena oli valmis tuotos. Menetelmäpakki ei ole kuitenkaan koskaan valmis. 

Se on arjessa elävä ja jatkuvassa kehittämisen tilassa. Menetelmäpakki esitetään siinä 

tilassa kuin se kulloisenakin ajankohtana reaaliaikaisesti on. Valmiina tuotoksena  me-

netelmäpakki esitettiin muun muassa  sosiaalipalveluissa asumisen ja kuntoutuksen 

esimiesten (AKE) kokouksessa, jossa läsnä olivat esimiesten lisäksi palvelupäälliköt, 

sosiaalipalveluiden johtaja ja laatupäällikkö toukokuussa 2019. Kesäkuussa 2019 me-

netelmäpakki linkitettiin osaksi sosiaalipalveluiden verkkoympäristössä olevaa IMO-

käsikirjaa, jolloin se julkaistiin virallisesti koko sosiaalipalveluiden henkilöstölle.  

 

7 MENETELMÄPAKKI TYÖNTEKIJÖIDEN TUKENA 

 

Menetelmäpakki on syntynyt edellä kuvatun kehittämistyön tuloksena. Menetelmä-

pakki kohdentuu henkilön saamaan tukeen, jota hän tarvitsee toimiakseen arjessaan. 

Menetelmäpakki sijoittuu siten henkilön saamaan tukeen, ollen työntekijälle apuna 

menetelmiä ja välineitä asiakkaalle suunniteltaessa. Tätä havainnollistaa kaavio 5.  

Menetelmäpakin tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen siten, että hänen 

edellytyksensä monipuolisiin ja rikastaviin kokemuksiin olisi mahdollista erilaisissa 

ympäristöissä eri aikoina. 
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Kaavio 5. Menetelmäpakin sijoittuminen henkilön biopsykososiaalisessa toimintaky-

vyssä (mukaillen Seppälä 2019, 39). 

 

 Menetelmäpakki sisältää kootusti Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa 

asiakastyössä käytettävät menetelmät ja välineet. Se sisältää myös tietoa kustakin me-

netelmästä ja osaajasta, joka hallitsee kyseisen asian. Menetelmäpakissa on menetel-

miä, joita ohjataan asiakkaalle asiakkaan omaan käyttöön, välineitä asiakkaan itsear-

vioinnin tueksi sekä menetelmiä ja välineitä työntekijän tueksi asiakastyöhön. Mene-

telmäpakissa on löydettävissä arvioivia, strukturoivia, visualisoivia, ohjaavia ja reflek-

toivia menetelmiä ja välineitä. Menetelmä/väline voi samalla olla sekä arvioiva että 

visuaalinen, jolloin kategorisoinnin raja on joustava.  Arvioivalla menetelmällä ja vä-

lineellä kerätään erilaista tietoa. Haastattelut, havainnointi ja erilaiset lomakkeet ovat 

esimerkkejä arvioivista menetelmistä ja välineistä. (Huoviala 2007, 41–42.) Struktu-
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roivat menetelmät ja välineet ovat arjen rakennetta visualisoivia tai muiden aistika-

navien kautta tapahtuvana jäsentämisen avulla toteutettuja, joiden avulla autetaan hen-

kilöä ymmärtämään ja ennakoimaan asioita sekä ohjaamaan omaa toimintaansa (Tiko-

teekin www-sivut 2019). Visualisoivia menetelmiä ja välineitä hyödynnetään usein 

strukturoivien menetelmien kanssa, kun strukturoitu toiminta visualisoidaan esimer-

kiksi kuvan kanssa. Sosiaaliset tarinat, toimintaohjeet ovat esimerkkejä visualisoivista 

ja strukturoivista menetelmistä ja välineistä. Ohjaavat menetelmät ja välineet ovat yh-

dessä tehtävät toimet, joihin liittyy esimerkiksi mallintamista, sanallista tai kirjattua 

ohjaamista. Reflektoivat menetelmät ja välineet ovat erilaisia seurannan menetelmiä 

ja välineitä. (Huoviala 2007, 42–44.) Menetelmäpakki sisältää myös kirjallisuuslistan, 

johon tutustumalla voi oppia ymmärtämään ja tietämään enemmän muun muassa au-

tismista, aivovammasta, kehitysvammaisuudesta ja toimintakykyä tukevista menetel-

mistä kuten sosiaalisista kuvatarinoista ja viittomista.  

 

Menetelmäpakki on verkkoympäristöön tuotettu kansio. Työntekijä voi ohjautua Me-

netelmäpakki-kansioon voi työntekijä ohjautua kahta polkua pitkin: joko suoraan va-

litessaan Menetelmäpakki-kansion tai sosiaalipalveluissa työtä ohjaavan sähköisen  

IMO-käsikirjan olevan linkin kautta. IMO-käsikirja on verkkoympäristöön luotu käsi-

kirja, josta linkin Menetelmäpakkiin löytää itsemääräämisoikeutta edistävien menetel-

mien ja välineiden esittelystä. 

 

Pääkäyttäjänä ja sisällön ylläpitäjänä toimii palveluohjaaja. Hänen vastuullaan on päi-

vittää, ylläpitää tietoa menetelmistä ja välineistä ja osaajista. Tiedon ylläpidosta pide-

tään huolta palveluohjaajan, palvelupäälliköiden ja esimiesten välisessä vuoropuhe-

lussa. Tällä hetkellä palveluohjaaja kuuluu myös sosiaalipalveluiden koulutustyöryh-

mään, jossa suunnitellaan ja käydään läpi koulutukseen ja osaamiseen liittyvää kes-

kustelua. Näin tieto koulutuksista ja uusista menetelmien ja välineiden osaajista on 

kaikkien saatavilla.  

 

Menetelmäpakin sisältämät menetelmät ja välineet ovat yhteistyössä tuotettua tietoa. 

Esimiehiltä kyselyn kautta saatu tieto, palveluohjaajan työssä vuosien varrella kerätty 

tieto sekä muissa keskusteluissa tullut tieto, on koottu menetelmäpakkiin. 

Työyhteisöissä olevat osaajat ovat itse tuottaneet kuvauksia ja asiatietoa 
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menetelmäpakkiin. Näin osaajat ovat osallistuneet menetelmäpakin kehittämiseen ja 

menetelmäpakin tuottamiseen.  

 

Menetelmäpakin sisältöön tutustumalla työntekijä saa tietoa erilaisista menetelmistä ja 

välineistä, joita Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa on käytössä. 

Tutustuessaan menetelmäpakissa esitettyyn menetelmään työntekijä saa käsityksen, 

mitä kyseisellä menetelmällä tavoitellaan ja miten kyseinen menetelmä käytännössä 

toimii. Hän voi löytää sieltä myös kuka on kyseisen menetelmän osaaja, johon ottaa 

yhteyttä lisätietojen ja perehdyttämisen mahdollistumiseksi.  

 

Sisällön otsikointi menetelmäpakissa pohjautuu sosiaalipalveluiden työntekijöiden 

arkikielessä käytettyihin termeihin. Arjen asiakastyössä puhutaan toiminnanohjauksen 

tukemisen menetelmistä, sosiaalisten taitojen vahvistamisesta ja tulevaisuuden 

suunnittelun menetelmistä ja välineistä. Seuraava kaavio 6. havainnollistaa 

menetelmäpakin otsikoinnin perustumista toimintakyvyn osa-alueisiin.  

 

 

Kaavio 6. Menetelmäpakin otsikointi suhteessa toimintakyvyn osa-alueisiin.  
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tukeminen
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tukeminen
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tukeminen

• Käyttäytymisen 
tukeminen
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Menetelmäpakin rakennetta ja sisältöä havainnollistaa kaavio 7. Ensimmäisenä mene-

telmäpakista löytyy sen esittely, jossa on lyhyt kuvaus menetelmäpakin sisällöstä, ker-

ronta miten sisältöä on tuotettu ja miten menetelmäpakista löytyvään menetelmään voi 

saada perehdytystä konsultaation avulla. Seuraavat otsikot ja verkkoympäristön kan-

siot sisältävät menetelmiä ja välineitä, joilla tukea asiakkaiden toimintakykyä. 
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Kaavio 7. Menetelmäpakin rakenne ja sisältö 

 

•Menetelmä- ja materiaalipakki

•Info ja käyttö

•Toimintakyvyn kuvaaminen

•menetelmiä ja välineitä toimintakyvyn kartoittamiseen ja kuvaamiseen

•Elämänsuunnittelu, tulevaisuuden suunnittelu

•Menetelmiä ja välineitä 

•Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä

•Toiminnanohjaus ja muistin tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä

•Sosiaalisten taitojen tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä 

• Mielenterveyden tukeminen

• Menetelmiä ja välineitä

•Aistitoiminnan tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä aistien harjoittamiseen ja huomioimiseen

•Käyttäytymisen tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä haastavaksi koetun käyttäytymisen kartoitukseen ja 
puuttumiseen

•Kehotietoisuuden tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä

•Tunnetaitojen tukeminen

•Menetelmiä ja välineitä

•Ohjaustyötä tukevia menetelmiä

•Kirjallisuutta

•Tukevaan liittyviä koulutusmateriaaleja

•Ideapakki ( ideoita ja materiaaleja kehittämiseen)
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Menetelmäpakista löytyy esimerkiksi yläotsikko ”Kommunikoinnin ja vuorovaikutuk-

sen tukeminen”. Tämän otsikon alle on koottu erilaisia menetelmiä ja välineitä, joita 

sosiaalipalveluiden asiakastyössä käytetään. Yhtenä menetelmänä otsikon alta löytyy 

Talking Mats®, jota on käsitelty aiemmin tässä työssä havainnollistavassa esimerkissä 

Sinikka. Kaaviossa 8. kuvataan menetelmiä ja välineitä, joita kommunikoinnin ja 

vuorovaikutuksen tukemisessa on sosiaalipalveluiden asiakastyössä käytössä. 

 

 

Kaavio 8. Kommunikointia ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät menetelmäpakissa. 

 

Talking Mats® -kansiosta avautuu seuraavat tiedot, joita kaavio 9. kuvaa.  Satakunnan 

sairaanhoitopiirin PowerPoint-pohjalta löytyy kuvaus Talking Mats®-menetelmästä, 

jonka osaaja on tehnyt. Kuvauksesta käy ilmi, mitä kyseisellä menetelmällä tavoitel-

laan ja miten ja missä tilanteissa sitä voidaan hyödyntää.  Esityksen lopussa on mai-

nittu kyseisen menetelmään perehtyneet ja koulutetut sosiaalipalveluiden työntekijät 

ja yksikkö, jossa he työskentelevät. PDF-tiedostossa on lisäperehtymiseen tarkoitettua 

lisätietoa kyseisestä menetelmästä. 

 

 

Kaavio 9. Menetelmä Talking Mats® ja sen tiedot.  
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Menetelmäpakki sisältää myös menetelmiä ja välineitä, joita voidaan käyttää apuna 

asiakkaan toimintakykyä kuvatessa. Lisäksi menetelmäpakki sisältää ohjaustyötä tu-

kevia menetelmiä, kirjallisuutta ja koulutusmateriaaleja, jotka liittyvät asiakkaiden toi-

mintakyvyn tukemiseen. Ideapakkiin on koottu materiaaleja, joita voi käyttää suunnit-

telun apuna, kun mietitään esimerkiksi asiakkaalle monipuolisia kokemuksia aistihet-

keen.  

  

Menetelmäpakin sisältö rakentuu edellä esitetyn esimerkin mukaisesti. Kunkin yläot-

sikon alle on koottu sosiaalipalveluissa jo käytössä olevia menetelmiä ja välineitä sekä 

niitä hallitsevista osaajia.  

 

Menetelmäpakki kokoaa yhteen sosiaalipalveluissa jo olemassa olevia tietoja ja taitoa. 

Tieto menetelmistä ja välineistä on myös olemassa, mutta tämä tieto on hajallaan. 

Tieto kouluttautuneista työntekijöistä eri menetelmiin on olemassa, mutta sekin tieto 

on vain osalla työntekijöistä. Menetelmäpakki sisältää nyt tiedon laajasti menetel-

mistä, välineistä ja osaajista.  

8 ARVIOINTI 

 

Menetelmäpakin kehittämistarve oli työelämälähtöinen. Satakunnan sairaanhoitopiirin 

sosiaalipalveluissa on useasti aiemmin noussut tarve kuvata asiakkaiden ohjauksessa 

käytettävät menetelmät ja välineet, joilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä. Käytet-

täviä menetelmiä ja välineitä on aiemmin kuvattu ja kirjattu kunkin yksikön omiin pe-

rehdyttämisohjelmiin. Menetelmäpakin myötä edellä mainitut asiat tulevat kuvattua 

laajemmin ja niiden sisältö on kaikkien sosiaalipalveluiden työntekijöiden ulottuvilla 

vaikka kyseinen menetelmä ei olisikaan omassa työyksikössä käytössä.  

 

Käytettävyyden arviointia on tehty kehittämistyön puitteissa sekä valtakunnallisessa 

foorumissa että maakunnallisessa tapahtumassa. Näistä saatu suullinen palaute on vah-

vistanut arviota siitä, että menetelmäpakki sellaisena kuin se tilaisuuksissa on esitetty, 

on tarpeellinen ja käytettävä. Kehittämistyön puitteissa käytettävyyttä on arvioitu 



49 

 

useissa keskusteluissa niin työntekijöiden, esimiesten kuin myös organisaation johdon 

kesken.  

 

Soveltuvuuden arviointi menetelmällisesti jää tämän kehittämistyön ulkopuolelle. Me-

netelmäpakin kehittämisen lähtökohtana oli perustellusti toimintakyky ja sen tukemi-

nen menetelmin ja välinein. Tämä oli perusteltu valinta, sillä toimintakyvyn osa-alu-

eita tarkastelemalla huomioidaan asiakas avun ja tuen tarpeineen. Kiinnostus on me-

netelmissä ja välineissä, joilla voidaan toimintakykyä tukea, ei niinkään siinä, mikä 

avun ja tuen tarpeen aiheuttaa.  

 

Menetelmäpakki toimii jatkuvan parantamisen ja kehittämisen periaatteella. Sisältö on 

luotu verkkoympäristöön, jolloin se on helpompi pitää ajan tasalla. Verkkoympäristö 

myös takaa sen, että viimeisin versio on kaikilla käytettävissä. Menetelmäpakin pitä-

minen ajan tasalla edellyttää pääkäyttäjälle eli palveluohjaajalle tiedon saantia sosiaa-

lipalveluissa eri koulutuksissa käyvistä työntekijöistä ja tätä kautta uusista osaajista. 

Tämän tiedon jakamisen foorumi tulee sopia, jotta tieto osaajista ei jää unohduksiin, 

mikä vaikuttaisi negatiivisesti menetelmäpakin käyttöön ja siihen suhtautumiseen.  

 

Menetelmäpakin vastaaminen työyhteisöjen osaamistarpeeseen ja osaamisen lisäämi-

seen jää tämän kehittämistyön ulkopuolelle. Menetelmäpakki tulee kuitenkin tuomaan 

esille eri menetelmien ja välineiden osaajat, mikä lisää työntekijöiden ja työyhteisöjen 

tietoisuutta eri osaamisalueista. Tämän toivotaan lisäävän eri osaajien konsultaatiota 

asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa.  

 

Konsultaatio on jo olemassa oleva toimintamuoto, joka menetelmäpakin avulla saa-

daan paremmin käyttöön. Konsultaatio mahdollistaa asiakkaan toimintakyvyn tukemi-

sen ja osaajan ohjaustaitojen vahvistumisen menetelmän tai välineen avulla. Osaajan 

ohjaustaitojen vahvistuminen lisää mahdollisuuksia toteuttaa jalkautuvaa palvelua.  
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9 POHDINTA 

 

Kehittäessäni menetelmäpakkia Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin ha-

vahduin konkreettisesti siihen, miten palveluissamme toteutuu yksilöllinen ja koko-

naisvaltainen asiakkaan huomioiminen ja tukeminen. Tämä havainto sai minut pohti-

maan toimintakyvyn tukemisen lähtökohtiamme, mikä johti menetelmäpakin ideoin-

tiin. Kokoamalla eri menetelmiä ja välineitä toimintakyvyn osa-alueiden alle hahmot-

tui kokonaisuus, joka huomioi yksilölliset tarpeet ja ihmisen kokonaisuutena. Toimin-

takyvyn osa-alueiden alle kerääntyi menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistivat toi-

mintakyvyn edellytysten tukemisen ja asiakkaiden voimavarojen huomioimisen.  Me-

netelmäpakin menetelmistä ja välineistä monet ovat sovellettavissa, räätälöitävissä ja 

mukautettavissa asiakkaan erilaisiin toimintakyvyn tukemisen tarpeisiin.  

 

Kun asiakkaan toimintakykyä tuetaan menetelmällä tai välineellä, on tärkeää, että niitä 

ei käytetä itseisarvoina. Menetelmä tai väline ei itsessään ole koskaan tarkoitus vaan 

aina väline johonkin. Esimerkiksi Talking Mats®-menetelmällä pyritään selvittämään 

asiakkaan mielipiteitä ja ART-menetelmällä tavoitellaan sosiaalisesti hyväksyttäväm-

pää tapaa olla toisten kanssa ja hahmottelemalla sitä, että tekemisillä on aina vaikutus 

johonkin (toisin sanoen syy-seuraussuhde). Nämä taidot ovat tärkeitä muun muassa 

ystävyyssuhteissa ja ryhmässä toimimisessa.  Menetelmäpakki voidaan nähdä siten 

apuvälineenä asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa. 

 

Menetelmiä ja välineitä suunniteltaessa lähtökohtana tulee olla asiakkaan avun ja tuen 

tarpeet ja tavoiteltava toimintakykyisyys eli pärjäävyys. Menetelmien ja välineiden ta-

voitteena on edistää ja vahvistaa sekä auttaa ja tukea. Kunkin asiakkaan kohdalla on 

kuitenkin pysähdyttävä yhdessä keskustelemaan siitä, mikä on tarkoituksenmukaista 

ja tavoiteltavaa. Toisen asiakkaan tilanteessa voi olla tarpeen ylläpitää hänen tämän 

hetkistä toimintakykyään valittujen menetelmien ja välineiden avulla. Toisen asiak-

kaan kohdalla puolestaan tavoitteena voi olla hänen oman toimintakykynsä vahvista-

minen kokonaisuudessaan menetelmillä ja välineillä, jotta hän voisi tulevaisuudessa 

mahdollisesti asua itsenäisesti Näin ollen yhteisesti käydyllä keskustelulla on tärkeä 

tehtävä tavoitteen asettelussa ja menetelmien tai välineiden valinnassa.  
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Menetelmäpakin sisältöä ja osaajia kootessa huomasin, että arkityössä käytetyt mene-

telmät ja välineet tulee ensin tunnistaa ennen kuin voimme etsiä niiden osaajia. Usein 

teemme vaativaa asiakastyötä, käytämme erilaisia menetelmiä ja välineitä, mutta 

emme pysähdy ja tietoisesti tunnista apuvälinettä, menetelmää tai välinettä. Suurin 

arvo, mikä tästä pysähtymisestä ja menetelmän tai välineen tunnistamisesta jää saa-

matta, on se tunnustus, jota näiden apuvälineiden soveltaminen tuottaa. Työntekijöinä 

tiedämme, että usein sovellamme eri menetelmiä ja välineitä ja kokeilemalla niitä toi-

sin kuin on aiemmin tehty. Näissä tilanteissa pysähtyminen olisi ensiarvoisen tärkeää, 

sillä uusi sovellus voi olla rikkaus, joka voisi tuottaa hyvää myös muille. Tärkeää olisi 

jakaa näin se myös muiden avuksi ja tueksi.  

 

Työyhteisöissä meillä on useita eri menetelmien ja välineiden osaajia. Osaajat voivat 

joutua hetkeksi pois mukavuusalueeltaan, kun heidät nostetaan esille osaajina mene-

telmäpakkiin ja kaikkien työntekijöiden tietoon. Itse toivon ettei tämä muodostu ylit-

sepääsemättömäksi esteeksi niin, että osaamisen vahvistuminen muille ei olisi mah-

dollista. Sanotaan, että kaikelle on aina ensimmäinen kertansa eikä kukaan ole seppä 

syntyessään. Toivon, että osaajat kokevat iloa siitä, että heidät on tunnistettu ja he voi-

vat ja saavat jakaa omaa osaamistaan muille työntekijöille unohtamatta sitä, että asi-

akkaat saavat siitä apua myös heille itselleen.   

 

Menetelmäpakin kehittämisen myötä olen tyytyväinen siihen, että vihdoin meillä on 

työntekijöiden ulottuvilla kohtaamispaikka, josta löytyy menetelmiä, välineitä ja osaa-

jia lisättyä siihen. Toivon myös, että menetelmäpakki herättää intoa osallistua koulu-

tuksiin, joilla saadaan menetelmäpakkia täydennettyä ja uusia osaajia. Innostuneena 

odotan myös tulevaa palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä ehkä kenties vielä työyh-

teisöissä hiljaa piileviä osaajia.  

 

Sinä, minä, me - yhdessä voitamme 

Pienet suuret haasteet, joita kohtaamme 

Minä, sinä, me - kimpassa jaksamme 

Arjen keskellä, kun - toisia tuemme 

 

säv. Mikael Tuominen / san. Jaana Valli – Mikael Tuominen , Sinä, minä me 

(Satasairaalan www-sivut 2019.) 
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