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This thesis studied and gained information about the impact of work activities on 
the customers´ quality of life and independent living. The study focused on the 
customers’ own experiences about work activity and through that information 
were gained wider about the meaning of work activity.  
 
This thesis was implemented in co-operation with Haaga toimintatalo and it was 
a qualitative research by nature. For the thesis, six customers who visit Haaga 
toimintatalo regularly were interviewed. We analyzed the material by thematizing 
and thematic approach support the analysis. The theoretical background of this 
research derived from the concepts of recovery and other topics related to that: 
Mental health, involvement, and rehabilitation. Customer experience was also 
used as reference to the research. 
 
The results revealed that work activities had a positive impact on customer’s life 
quality.  Especially work activities impact on everyday life was an important find-
ing. Interviewers experienced daily life more meaningful when they had some-
thing to do and the daily rhythm remained clear. The work activity did not directly 
influence their independent living, however research showed that customers 
were able to handle better housework due to the work activity. Almost everyone 
had the same living before and after the work activity. 
 
In conclusion, the work activity was seen important and meaningful in mental 
health customers’ recovery process and in supporting mental well-being. For fur-
ther research, it would be interesting to examine the social and healthcare work-
ers' attitudes and their knowledge of low-threshold workplaces and their abilities 
to forward customers to different low-threshold services. 
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 JOHDANTO 

 

 

Matalan kynnyksen työtoiminta on herättänyt viime vuosina paljon julkista kes-

kustelua. Sen vaikuttavuutta on hankala arvioida. Vuonna 2019 Sipilän hallituk-

selle jätettiin kirjallinen kysymys matalan kynnyksen työtoiminnan kohtelusta työt-

tömyysturvan aktiivimallissa. Ongelmaksi koettiin se, että työ- ja elinkeinotoimis-

tojen mukaan matalan kynnyksen työtoiminnan muotoja ei tunnisteta matalan ak-

tiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. (Modig 2019. Kirjallinen kysymys mata-

lan kynnyksen työtoiminnan kohtelusta.) Nyt kyseisestä aktiivimallista on jo luo-

vuttu, mutta pohdittavaksi on jäänyt, millainen vaikutus matalan kynnyksen työ-

toiminnalla on ihmisille. Kuinka tarpeellisesta palvelusta on kyse? 

 

Leemannin ja Hämäläisen (2015, 3) mukaan matalan kynnyksen palveluiden 

avulla kyetään lisäämään osallisuutta erityisesti huono-osaisten asiakkaiden pa-

rissa. Matalan kynnyksen palveluiden avulla on mahdollista tavoittaa palvelujär-

jestelmän ulkopuolelle jääviä asiakkaita. Matalan kynnyksen työtoiminta mahdol-

listaa asiakkaalle kokemuksia onnistumisista ja kasvattaa itsetuntoa. Se edistää 

myös toimintakykyä ja lisää asiakkaan arjen hallintaa. 

 

Niemikotisäätiön Haagan toimintatalossa järjestetään hoitoa ja kuntoutusta tuke-

vaa matalan kynnyksen työtoimintaa (Niemikotisäätiö. Haagan toimintatalo).  

Opinnäytetyöaiheemme nousi työelämän tarpeesta saada asiakaslähtöistä tietoa 

työtoiminnan merkityksestä. Aihe on ajankohtainen, sillä Haagan toimintatalon 

henkilökunnalle on noussut huoli työtoiminnan jatkuvuudesta tulevaisuudessa. 

Matalan kynnyksen palvelut eivät suoranaisesti tuota valtiolle tuloja ja sen takia 

niiden merkitystä on vaikeampi perustella. Tämän takia onkin tärkeää saada asi-

akkaiden ääni kuuluviin ja heidän kokemustensa kautta tuoda matalan kynnyksen 

palveluiden merkitystä esille.  

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimme, mikä merkitys matalan kynnyksen työtoimin-

nalla on mielenterveyskuntoutujien elämänlaatuun. Opinnäytetyömme on laadul-

linen tutkimus, jonka toteutimme haastattelemalla kuutta matalankynnyksen 
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työtoiminnassa käyvää asiakasta. Viitekehyksenä tutkimuksessamme oli toipu-

misorientaatiolähtöinen työote. 

 

 

 

 MIELENTERVEYDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN 

 

 

2.1 Toipumisorientaatio 

 

Viitekehyksenä opinnäytetyössämme on toipumisorientaatio. Toipumisorientaati-

ossa painotetaan voimavaroja, osallisuutta, toivoa, merkityksellisyyttä ja positii-

vista mielenterveyttä. Toipumisajattelussa painotetaan ihmisen kokemuksia, joi-

den avulla hän on selviytynyt psyykkisen sairauden mukanaan tuomista haas-

teista. Toipuminen on aktiivista toimintaa ja edellyttää henkilöä ottamaan vas-

tuuta omasta toipumisprosessistaan yhteistyössä läheisten ja ammattilaisten 

kanssa. Tarkoituksena on löytää suunta ja merkitys elämälle esimerkiksi työn, 

sosiaalisten suhteiden tai hengellisyyden kautta. (Nordling 2018,1476-1477.) 

 

Palveluilla pystytään edistämään ihmisen toipumisprosessia, vaikka palvelut it-

sessään eivät johda toipumiseen. Luodakseen edellytyksiä toipumiselle palve-

luilta vaaditaan muutakin kuin diagnosoidun sairauden hoitoa. Ammattilaiset voi-

vat tukea toipumista auttamalla asiakasta löytämään voimavaroja sekä tekemään 

suunnitelmia antoisan elämän ja haaveiden toteutumiseksi. (Nordling, 1478–

1479.) Haagan toimintatalon työtoiminnassa työntekijät korostavat toipumisorien-

taatiolähtöistä työotetta.  

 

Sosiaalialan ammattihenkilön työhön kuuluu tukea heikoimmassa asemassa ole-

vaa ja vastata yhteiskunnan syrjivistä rakenteista johtuviin haasteisiin. Hänen tu-

lee puolustaa asiakkaiden oikeuksia ja pyrkiä vähentämään asiakkaiden leimaan-

tumista ja huono-osaisuutta. Ammattihenkilön tulee toimia asiakkaan puolesta-

puhujana asiakkaan oikeuksia vahvistaen. (Hallikainen, Ikonen, Järveläinen, 

Kurki, Louhela, Piironen, Monto-Puusti & Uramo 2017, 23.) Haagan 
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toimintatalolla työtoiminta korostaa asiakkaiden osallisuutta ja työtoiminnalla py-

ritään tukemaan mielenterveyskuntoutujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

 

2.2 Osallisuus 

 

Osallisuudella tarkoitetaan mukanaoloa, asioihin vaikuttamista sekä yhteisesti ra-

kennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä (Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Osallisuuden edistäminen). Osallisuuteen kuuluu tunne siitä, että ihminen on 

merkityksellinen ja tulee kuulluksi omana itsenään (Terveyden- ja hyvinvoinnin-

laitos. Mitä osallisuus on?). Osallisuuden kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi valinnanvapaus ja kattava tiedonsaanti eri vaihtoehdoista. Osallisuus 

ei ole siis pakotettua, vaan osallisuuteen kuuluu aina asiakkaan mahdollisuus 

päästä itse vaikuttamaan asioihin. (Karjalainen & Raivio 2013, 13–14.) 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 812/2000) tukee asi-

akkaan osallisuutta. Laissa määritellään, että asiakkaalle tulee antaa mahdolli-

suus osallistua ja vaikuttaa omien palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Laissa on myös määritelty, että työntekijä on velvollinen kertomaan asiakkaalle 

hänen oikeuksistaan ja erilaisista oman tilanteen vaihtoehdoista, jotta asiakkaan 

osallisuutta voidaan tukea. Asiakkaan osallistuminen ja osallisuus ovat voimaan-

nuttavia. Osallistumiseen ja osallisuuteen liittyy sitoutumista ja vaikuttamista. Kun 

asiakas pääsee vaikuttamaan palveluiden suunnitteluun, se vahvistaa asiakkaan 

roolia ja kokemusta osallisuudesta. (Leemann & Hämäläinen 2016, 587.) 

 

Työntekijältä vaaditaan avointa keskustelua asiakkaan kanssa sekä asiakkaan 

kokemusten huomioimista suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä. Osallisuus siis 

piirtyy tunteita, kokemuksina ja toimintamahdollisuuksina. (Karjalainen & Raivio 

2013,14.)  

 

2.3 Mielenterveys 

 

Mielenterveys käsitteenä on yleistynyt 1950-luvulta alkaen. Tätä ennen ei puhuttu 

mielenterveydestä vaan keskityttiin enemmän mielen sairauksiin. Käsite mielen-

terveys sisältää sekä positiivisen mielenterveyden että mielenterveyden häiriöt ja 
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sairaudet. Mielenterveyden perusta luodaan jo lapsena, mutta se kehittyy ja to-

teutuu vuorovaikutuksessa eri tekijöiden kanssa. Elämään kuuluvat kokemukset 

ja kriisit voivat joko vahvistaa tai horjuttaa mielenterveyttä. Mielenterveyteen vai-

kuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi biologiset tekijät, kasvuolosuhteet, yhteiskunta 

ja kulttuuri. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2014, 10,14.) 

 

Mielenterveysongelmiin liittyy paljon häpeää ja ennakkoluuloja siitäkin huoli-

matta, että ne ovat yleisiä ongelmia iästä riippumatta. Ihmisillä on myös paljon 

väärää tietoa liittyen mielenterveysongelmiin. Negatiiviset asenteet ja niiden vai-

kutus voivat aiheuttaa mielenterveysongelmista kärsivälle jopa enemmän haittaa 

kuin itse sairaus. On arvioitu, että mielenterveysongelmat vaikuttavat jopa joka 

neljännen aikuisen arjesta selviytymiseen. (Valkonen 2011, 33.) Vuonna 2018 

työkyvyttömyyseläkettä sai lähemmäs 140 000 ihmistä. Näistä ihmisistä melkein 

puolet (43%) sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveydenhäiriöiden takia. Vuo-

desta 2000 lähtien mielenterveydenhäiriöt ovat olleet suurin syy työkyvyttömyys-

eläkkeen saamiselle. (Findikaattori. Työkyvyttömyyseläkettä saaneet.) Väestö-

tutkimukset kuitenkin osoittavat, että mielenterveyshäiriöt eivät ole juurikaan li-

sääntyneet. Työkyvyttömyyden lisääntyminen mielenterveyshäiriöiden takia 

näyttäisi siis johtuvan työelämästä ja sen muuttuneista vaatimuksista. Tähän vai-

kuttavat osaltaan myös muutokset terveydenhuollossa ja työkykyarvioinnin käy-

tännöissä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 232.) 

 

Ihmiset luokitellaan helposti terveisiin tai sairaisiin. Selkeää rajaa on kuitenkin 

vaikea vetää, koska monet mielenterveyshäiriöiden oireista kuuluvat myös taval-

liseen arkielämään. Masennus tai ahdistus ovat luonnollisia tunnetiloja, joita voi 

tuntea ilman sairauttakin. Mielenterveys ei olekaan muuttumaton tila, vaan jokai-

nen voi joskus huonommin ja joskus paremmin. Mielenterveydenhäiriöstä voi-

daan puhua silloin, kun oireet rajoittavat ihmisen toimintakykyä, aiheuttavat kär-

simystä ja vaikeuttavat ihmissuhteita. (Suvikas, Laurell & Nordman 2013, 288.) 

 

2.4 Mielenterveyskuntoutus 

 

Mielenterveyskuntoutuskäsitettä avaamme pohtimalla ensin, mitä käsite kuntou-

tus tarkoittaa. Kuntoutuksella voidaan tarkoittaa vamman tai sairauden 
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hoitamista, mutta kuntoutuksella on iso rooli myös syrjäytymisen ehkäisyssä, esi-

merkiksi työttömyyteen liittyvissä ongelmissa (Järvikoski & Härkäpää 2011, 33). 

Kuntoutus on Suomessa lakiin perustuva toiminta. Se myönnetään henkilölle 

diagnosoitujen ja havaittujen oireiden, sairauksien, vammaisuuden tai haittojen 

perusteella. Viime vuosikymmenien aikana myös työkyvyn heikkeneminen ja va-

kava sosiaalisen syrjäytymisen uhka on katsottu olevan syy, joiden perusteella 

henkilö on oikeutettu kuntoutukseen. (Virkki 2016, 13-14.) 

 

Lyhyesti kuvattuna kuntoutusta voidaan kuvata toimenpiteinä, joiden tarkoituk-

sena on saada ihminen toimintakykyiseksi. Laajemmin ajateltuna kuntoutus on 

jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on ihmisen voimavarojen ja toimintakyvyn 

tukeminen hänen arkisessa elinympäristössään. Kuntoutuksessa olennaista on 

asiakkaan oma halu ja sitoutuminen. Kuntoutus tulee olla nämä huomioon ottaen 

määrätietoista, perusteltua ja tavoitteellista työtä. (Suvikas, Laurell & Nordman 

2013, 8–11.) Mielenterveyskuntoutus on vakiintunut yleiskäsitteeksi vasta 2000- 

luvulla. Mielenterveyskuntoutuksessa painotetaan arkielämän lähtökohtien, mie-

lekkään toiminnan, osallisuuden ja sosiaalisen ympäristön merkitystä.  (Järvi-

koski & Härkäpää 2011, 234.) 

 

Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen (2001) mukaan asiakkaalle tehdään 

aina hoitosuunnitelma asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Hoito 

toteutetaan aina ensisijaisesti avohoitona ja kaikessa hoidossa tulisi olla kuntout-

tava ote. Mikäli asiakkaan kyky selviytyä arjesta on heikentynyt tilapäistä pysy-

vämmin, hoidon osaksi tulee suunnitella tarpeenmukaista kuntoutusta. Kuntou-

tuksen tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä toimintakykyä, tavoitteiden 

löytämistä ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista. Kuntoutussuunnitelmassa 

tulee monipuolisesti huomioida eri verkostot ja tuen mahdollisuudet sekä lähipiirin 

tarvitsema tuki. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan sopivin määräajoin. 
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 TYÖN MERKITYS SUOMALAISUUDESSA 

 

 

Ahkeruus nousee esille monista eri suomalaista kansallista omakuvaamme kä-

sittelevien tutkimuksien tuloksista. Suomalaiset pitävät itseään ahkerana kansa-

kuntana. Myös monet ulkomaalaiset kuvailevat suomalaisia kyseisellä adjektii-

villa. Ahkeruuden lisäksi suomalaiset tunnetaan rehellisyydestään ja luotettavuu-

destaan. Suomalaisessa arvomaailmassa painotetaankin kovasti työntekoa ja 

sitä, että työn tekeminen on arvokasta. (Helkama 2015, 106.)  

 

Työ voidaan nähdä elämän tarkoituksena, identiteetin määrittelijänä tai toisaalta 

välttämättömänä pahana. Suomen historiassa työntekoon on suhtauduttu melko 

ankarasti. Työstään tuli selviytyä tavalla tai toisella. Oli kunniakasta selvitä, 

vaikka se olisi vaatinut terveydellisiä kustannuksia. Vasta jos terveys petti, oli hy-

väksyttävä syy luovuttaa. (Yle areena 1998. Muutoksen sosiologia: Elämisen 

keskiössä – työ.) 

 

Työttömyys tuo mukanaan valtavan häpeän taakan. Työssä pärjääminen on hen-

kilökohtainen kunniakysymys ja työttömyys taas henkilökohtainen häviö. Osalli-

suus, kunnioitus ja mielekäs toiminta ovat elämisen perusasioita, ja työyhteiskun-

nassa niiden tavoittaminen vaatii työttömältä suurta ponnistelua. Ilman työtä ei 

ole rakenteita aikuisen kulttuurisen roolin toteuttamiseen. Vuonna 1998 huomat-

tiin jo kolmannen sektorin merkitys työttömien omissa selviytymistavoissa. (Yle 

areena 1998. Muutoksen sosiologia: Elämisen keskiössä – työ.) 

 

Suomalaisen elämänkulusta työelämä kattaa perinteisesti suurimman osan. Työ-

elämä vaikuttaa ihmiseen antamalla lisävoimia arkeen, ja tulevaisuutta ajatellen 

se tarjoaa edellytykset paremmalle eläkeiälle. Työelämän avulla voidaan vahvis-

taa terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä osaamista ja ammattitaitoa. Tutkimukset 

osoittavat, että kokemus omasta osallisuudesta parantaa työkykyä, työhyvinvoin-

tia ja elämänlaatua. (Ilmarinen 2006, 37.) Elämänlaadulle ei ole olemassa ylei-

sesti hyväksyttyä määritelmää. Laajasti ajateltuna elämänlaatu tarkoittaa yksilön 

omaa näkemystä elämäntilanteestaan suhteessa hänen omaan 
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arvomaailmaansa, odotuksiinsa ja päämääriinsä sekä kulttuuriseen ympäris-

töönsä. (Saarni, Luoma, Koskinen & Vaarama 2012, 159.) 

 

Hyvään työkykyyn vaikuttaa moni asia: terveystilanne, toimintakyky, aiempi kou-

lutus- ja työtausta, arvot ja asenteet (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 79). 

Työn ja ihmisen voimavarojen välinen tasapaino vaatii yhteensovittamista. Työn 

vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa ja ihmisen voimavaratkin vaihtelevat 

tilanteen mukaan. Työkyky ei siis pysy aina samanlaisena, vaan siihen vaikutta-

vat tekijät muuttuvat jatkuvasti. (Ilmarinen 2006, 80.)  

 

Työn ja mielenterveyden suhde on monimutkainen. Työolosuhteet voivat tukea 

positiivista mielenterveyttä tai vaikuttaa mielenterveyteen epäsuotuisasti. Yrityk-

sillä ja työnantajilla on iso merkitys suunniteltaessa toimivia työyhteisöjä ja suun-

nitteluun tulisi osallistaa työntekijät mukaan. Työttömyyttä ei ole kuitenkaan mah-

dollista välttää kokonaan. Siitä syystä tulisi olla käytettävissä kaikki mahdolliset 

toimenpiteet, joilla työtön saataisiin takaisin työmarkkinoille. Tilanteissa, joissa 

tämä ei ole mahdollista, tulisi keskittyä pohtimaan syrjäytymistä ennaltaehkäise-

viä toimenpiteitä. (Lehtinen 2008, 20–21.) 

 

Suomessa työ on tärkeä yhteisöllisen osallistumisen muoto. Täysin työelämän 

ulkopuolelle jäänyt on suuressa vaarassa syrjäytyä. Syrjäytyminen vaikuttaa ne-

gatiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Syrjäytymisen välttämiseksi osallisuuden 

edistäminen on tärkeää. Työelämässä osallisuutta voidaan edistää monin kei-

noin. Vaihtoehtoiset koulutuspolut, työttömien terveydestä huolehtiminen ja osa-

työkykyisten työllistäminen ovat keinoja työelämään pääsyyn ja työssä pysymi-

sen tukemiseen. Monimuotoisten työmarkkinoiden luomisessa tulee kiinnittää 

huomiota asennevaikuttamiseen ja monimuotoiseen rekrytointiin. Myös työval-

mentajatoiminnasta on apua. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2020. Osalli-

suus.) Työvalmentaja auttaa esimerkiksi työpaikan etsimisessä, haastatteluun 

valmistautumisessa, työsuhteen solmimisessa sekä työpaikkahakemuksen laati-

misessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. Työhönvalmentajan tuella työhön tai 

koulutukseen). 
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Työelämässä vietetyillä vuosilla on suuri vaikutus ihmisen elämään myös eläke-

ikään tultaessa. Hyvän työkyvyn ylläpitäminen vaikuttaa positiivisesti toimintaky-

kyyn, terveyteen ja elämänlaatuun. (Ilmarinen 2006, 43.) Ikääntyminen vaikuttaa 

kiistatta kansan- ja yritystaloudellisiin kustannuksiin (Ilmarinen 2006, 95). Tuke-

malla iäkkäämpien ihmisten työhyvinvointia ja työkykyä voitaisiin säästää talou-

dellisesti, kun toimintakyky pysyisi pidempään hyvänä. 

 

3.1 Matalan kynnyksen työtoiminta 

 

Opinnäytetyössään Hartikainen ja Salonen (2019, 30–31) pohtivat matalan kyn-

nyksen työtoiminnan käsitettä. Heidän mukaansa kynnyksellä tarkoitetaan es-

tettä palveluun hakeutumisessa tai pääsemisessä. Matalan kynnyksen palve-

luissa asiakkaan edellytyksiä palveluun hakeutumiseen on madallettu. Tällä tar-

koitetaan esimerkiksi sitä, että palveluihin pääsy ei välttämättä edellytä lähetettä 

tai ajanvarausta. Matalan kynnyksen käsitettä käytetään kuitenkin laaja-alaisesti, 

esimerkiksi korvaushoidosta puhutaan matalan kynnyksen hoitomuotona, vaikka 

korvaushoitoon pääsy on hankalaa Suomessa. 

 

Palvelunkäyttäjät ja palvelun sisältö määrittelevät, kuinka matalasta kynnyksestä 

voidaan puhua. Käsite on loppujen lopuksi melko suhteellinen, eikä siihen voi 

totuudenmukaisesti laittaa tiettyjä raameja. Matalan kynnyksen palveluita on tar-

jolla eri asiakasryhmille, esimerkiksi eläkeläisille tai päihteiden käyttäjille. Välttä-

mättä eri asiakkaat tai asiakasryhmät eivät koe samaa palvelua matalan kynnyk-

sen palveluna. Vaikka palvelut mainostavat itseään matalan kynnyksen palve-

luina, riippuu kynnyksen koko oikeastaan asiakkaan kokemuksesta. Näin ollen 

mielipiteitä asiasta löytyy yhtä paljon kuin asiakkaitakin. Kokemukseen voi vai-

kuttaa esimerkiksi vaadittu päihteettömyys, korkeat palvelun tavoitteet tai lei-

maantuminen. (Leemann & Hämäläinen 2016, 590.) 

 

Matalan kynnyksen palveluilla pyritään tavoittamaan ihmisiä, jotka saattavat 

jäädä muita helpommin palveluiden ulkopuolelle. Sosiaalinen osallisuus on usein 

palveluiden keskiössä ja ihmisten yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tun-

netta pyritään vahvistamaan. (Hartikainen & Salonen 2019, 30.) Liian usein ihmi-

set laitetaan mielenterveydellisistä syistä sairaslomalle ja lopulta eläkkeelle 
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ilman, että on kartoitettu eri vaihtoehtoja. Monet mielenterveyspotilaista ja -kun-

toutujista olisivat halukkaita tekemään töitä sairaudestaan huolimatta, mikäli so-

piva työmuoto löytyisi. Esimerkiksi lyhyemmät työajat, eri työtehtävät ja esimie-

hen sekä työtovereiden tuki ovat vaikuttavia keinoja mielenterveyskuntoutujan 

työssä jaksamiseen. Kuntoutujan aktiivinen osallistuminen ryhmään on tärkeää, 

jotta hän saa osallisuuden ja hallinnan tunteen eikä ole vain toiminnan kohteena. 

(Virkki 2016, 14,16.) 

 

Haagan toimintatalolla järjestetään työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille. 

Vaikka toimintaan mukaan pääsyssä on muutama ehto, voi sitä mielestämme ku-

vata matalan kynnyksen toiminnaksi. Ehtoina työtoimintaan pääsylle on, että asi-

akkaan tulee olla helsinkiläinen ja mielenterveyskuntoutuja. Työtoiminta on koh-

distettu asiakasryhmälle, joka on riskialtis jäämään palveluiden ulkopuolelle. Kä-

vimme tutustumassa Haagan toimintataloon ja juttelimme työtoiminnan kävijöi-

den kanssa. Heidän puheistaan tuli esille, että he kokevat työtoimintaan tulon 

helpoksi ja mielekkääksi. Niin kuin aikaisemmin totesimme, asiakkaiden koke-

mukset määrittelevät, kuinka matalakynnyksisestä palvelusta on kyse. 

 

3.2 Aikaisemmat tutkimukset kuntouttavasta työtoiminnasta 

 

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen kuntien vastuulla oleva aktivointitoimi, 

jonka tavoitteena on lisätä osallistujan työllistymismahdollisuuksia. Se on tarkoi-

tettu työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavalle henkilölle. Kuntien lisäksi 

kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät mm. säätiöt, kansalaisjärjestöt tai uskonnol-

liset yhdyskunnat. (Sosiaali- ja terveysministeriö. Kuntouttava työtoiminta.) 

Yleensä kuntouttavasta työtoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan työ- ja elin-

keinotoimiston tarjoamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on saada ihminen työ-

elämään kiinni. Haagan toimintatalon kuntouttava työtoiminta ei ole työ- ja elin-

keinotoimiston alaista, vaikka tarkastelemamme tutkimukset aiheesta liittyvätkin 

siihen. Molempien toimintamuotojen tarkoituksena on saada syrjäytymisvaa-

rassa olevat ihmiset kiinnitetyksi yhteiskuntaan ja tarjota ihmisille heidän kunnol-

leen sopivaa työtä. Vaikka palvelun tarjoaa eri taho ja joitain eroavaisuuksia toi-

minnassa on, ovat tulokset ihmisten elämänlaadun parantumisesta hyvinkin sa-

mankaltaisia.  
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Kuntouttavaa työtoimintaa on tutkittu aiemmin ja sillä on todettu olevan myöntei-

siä vaikutuksia osallistujan elämänlaatuun. Työllisyyttä edistävä merkitys on kui-

tenkin vähäistä. Mäntynevan & Hiilamon (2018) tutkimuksessa ”Osallisuuden ja 

osattomuuden dynamiikka työtoiminnassa” todetaan, että työtoiminnan myöntei-

set vaikutukset ovat moninaisia. Työtoiminnan luoma mahdollisuus osallisuuden 

kokemukseen on merkityksellinen. Mielekäs tekeminen, uusien asioiden oppimi-

nen sekä arjen selkeämpi jäsentyminen ovat kävijöiden kokemia hyötyjä. Tutki-

muksessa todetaan työtoiminnan negatiivisena puolena olevan joidenkin kävijöi-

den kokemus siitä, että työtoiminta on tapa kontrolloida pitkäaikaistyöttömiä. Jos 

kävijä kokee työtoiminnan olevan keino kontrolloida häntä, vähentää se kunnioi-

tuksen ja arvostuksen kokemuksia. (Mäntyneva & Hiilamo 2018, 24.) 

 

Opinnäytetyössä Kuntouttavan työtoiminnan kokemuksia Vantaalla (Koski 2020, 

39–40), yleisimpänä työtoiminnan vaikutuksena mainittiin arkirytmin löytyminen. 

Tutkimuksessa 90 % vastaajista koki työtoiminnan vaikuttavan positiivisesti 

omaan arkirytmiin. Kaksi kolmasosaa vastaajista koki saaneensa mielekästä te-

kemistä työtoiminnan ansiosta. Suurimmalla osalla aktiivisuus oli noussut ja he 

jaksoivat paremmin hoitaa asioita vapaa-ajalla sekä kotona. Wirmanin (2017, 41) 

opinnäytetyössä nousi esille samankaltaisia asioita. Jokainen haastateltava koki 

saaneensa sisältöä elämäänsä työtoiminnan kautta. Säännöllisen päivärytmin 

koettiin nostavan omaa vireystilaa. Tuloksista nousi esille myös kokemus yksi-

näisyyden vähenemisestä. Kosken (2020, 40) tutkimuksessa lähes 90 % vastaa-

jista piti muiden ihmisten kohtaamista tärkeänä seikkana työtoiminnassa. Yli puo-

let koki saaneensa uusia ystäviä työtoiminnasta ja 40 % prosenttia heistä piti syn-

tyneitä ystävyyssuhteita yllä myös vapaa-ajalla. 

 

Huttusen & Mikkosen (2015, 33–34) opinnäytetyön tulokset kuntouttavasta työ-

toiminnasta tukevat kahden aikaisemmin mainitun opinnäytetyön tuloksia. Sosi-

aaliset suhteet mainittiin yhtenä työtoiminnassa käymisen positiivisena puolena. 

Muiden kanssa juttelusta saadaan henkistä tukea ja työtoiminnan koetaan vä-

hentävän syrjäytymistä. Kuten edelläkin mainituissa opinnäytetöissä, tuloksista 

nousi esille päivärytmin merkitys ja sen ulottuminen myös vapaapäiviin. Kuntout-

tavan työtoiminnan koettiin vaikuttavan positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. 

Haastateltavat kertoivat työtoiminnan olevan mielenterveyden kannalta 
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välttämätöntä toimintaa. Työtoiminnasta saatiin myös lisää energiaa ja aktiivisuu-

den koettiin lisääntyneen. 

 

 

 

4 HAAGAN TOIMINTATALON TYÖTOIMINTA 

 

 

Haagan toimintatalo on ollut toiminnassa jo yli 30 vuotta. Haagan toimintatalo on 

Niemikotisäätiön yksikkö, jossa järjestetään toimintaa mielenterveyskuntoutujille. 

Toimintatalon työtoiminta on hoitoa ja kuntoutusta tukevaa toimintaa. Tavoitteena 

on toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen, sosiaalisten taitojen vahvistumi-

nen sekä luovuuden kehittyminen. (Niemikotisäätiö. Haagan toimintatalo.)  

 

Toimintatalolla työskentelevä ohjaaja kertoi, että työtoiminnassa korostetaan voi-

mavaralähtöistä ja kuntouttavaa työotetta. Asiakasta autetaan huomioimaan hä-

nen voimavaransa ja vahvuutensa. Työntekijä pyrkii vahvistamaan asiakkaan 

omaa toimijuutta ja on mukana luomassa positiivista ilmapiiriä. Haagan toiminta-

talon työtoiminnassa huomioidaan asiakkaan osallisuutta suunniteltaessa sopi-

vaa työtoiminnan muotoa asiakkaalle. Asiakkaan omat toiveet ja mahdollinen työ-

kokemus otetaan huomioon ja pyritään löytämään asiakasta miellyttävä työ-

muoto. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.5.2019.) Ammattihenkilöiden onkin tarkoitus toimia kuntoutujan yhteistyö-

kumppaneina, jotka tukevat, motivoivat ja rohkaisevat kuntoutujaa hänen tavoit-

teissaan (Hakkarainen 2014, 20).  

 

Työtoimintaan tullaan mm. Valtti-valmennuksen kautta. Valmennus tarjoaa työn-

hakua ja työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta, ja se toteutuu yk-

silö-, ryhmä- ja palveluohjauksena. Valmennukseen varataan aika, jossa käy-

dään läpi asiakkaan tilanne ja valitaan sopivin kuntoutusvaihtoehto yhdessä asi-

akkaan kanssa. (Niemikoti. Valtti valmennus.) Tätä kautta osa asiakkaista ohjau-

tuu Haagan toimintatalon työtoimintaan. 
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Työtoiminta sisältää pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä sekä erilaisia toi-

misto- ja varastointitehtäviä. Haagan toimintatalolla on syntynyt monia vakituisia 

työyhteistyökumppaneita, sillä eri yritykset työllistävät työtoimintaa. Työtoimin-

nasta maksetaan enintään 12 euroa päivältä, mikä on verotonta tuloa eikä esi-

merkiksi vaikuta eläkkeeseen. Työtoiminnassa on tällä hetkellä 42 palvelunkäyt-

täjää, joista suurin osa on miehiä. Ikäjakauma on laaja, mutta suurin osa palve-

lunkäyttäjistä on keski-ikäisiä. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tie-

donanto 28.5.2019.) 

 

Jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan käyntipäivät ja kellonajat, jolloin he osallis-

tuvat työtoimintaan. Käyntitiheys on hyvin yksilöllistä, joten asiakas itse määrittää 

sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Keskimääräisesti työtoiminnassa ollaan kolme 

tuntia kerrallaan. Osa asiakkaista on tullut jäädäkseen, esimerkiksi vanhemmat 

ihmiset hakevat työtoiminnasta työn lisäksi seuraa. Työtoiminnassa saa olla niin 

kauan mukana kuin itse kokee sen tarpeelliseksi. Joillekin työtoiminta on lyhyt-

kestoisempaa, ja he saattavat jatkaa muihin palveluihin. Ketään ei jätetä tyhjän 

päälle, vaan yritetään yhdessä henkilökunnan avulla löytää sopiva paikka jokai-

selle. Työtoiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys ja Haagan toimintatalo on-

kin hyvin yhteisöllinen paikka. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tie-

donanto 28.5.2019.) 

 

Työtoimintaan tullaan ympäri Helsinkiä, mikä osaltaan kertoo työtoiminnan tär-

keydestä mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaat kuulevat työtoiminnasta Valtti val-

mennuksen lisäksi esimerkiksi psykiatrisilta poliklinikoilta. Vaikka Haagan toimin-

tatalo tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja oppilaitosten sekä eri poliklinikoi-

den ja säätiöiden kanssa, työtoiminta kaipaisi lisää mainostusta. Näin se tavoit-

taisi paremmin kohderyhmänsä. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen 

tiedonanto 28.5.2019.) 

 

4.1 Kuntoutussuunnitelma 

 

Haagan toimintatalolla tehdään kuntoutussuunnitelma aina uuden asiakkaan 

aloittaessa ja suunnitelmaa päivitetään 1–2 kertaa vuodessa. Työtoiminta on ta-

voitteellista toimintaa. Tutustumisjakso työtoimintaan kestää kolme viikkoa, 
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jonka aikana asiakas saa päättää, onko toiminta itselle mieleistä ja haluaako si-

toutua siihen. Palvelunkäyttäjälle laaditaan yhdessä vastuuohjaajan kanssa kun-

toutussuunnitelma työtoimintaan tullessa. Kuntoutussuunnitelmassa toiminta-

mallina on toipumisorientaatio. Toipumisorientaatiossa korostetaan palvelun-

käyttäjän itsenäistä päätöksentekoa, omia kokemuksia, tavoitteita ja toi-

veita. Nämä ovat keskeisellä sijalla toipumisessa. Toipumisella ei tarkoiteta pa-

ranemista vaan uuden merkityksen luomista elämälle. (Niemikoti. Valtti valmen-

nus.)  

  

Ennen kuntoutussuunnitelman tekoa käydään läpi palvelunkäyttäjän kiinnostuk-

sen kohteet ja unelmat (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.5.2019). Näin pystytään vahvistamaan mielenterveyttä tukevia tekijöitä, eikä 

keskitytä pelkästään sairauteen ja ongelmien korjaamiseen (Hakkarainen 2014, 

20–21). Unelmat ja haaveet lähtevät asiakkaalta itseltään eikä niiden tarvitse olla 

välttämättä realistisia. Yhdessä työntekijän avustuksella pohditaan konkreettisia 

asioita, mitä palvelunkäyttäjä voi itse tehdä unelman saavuttamiseksi. Monen 

kohdalla lähdetään liikkeelle arkisista asioista, esimerkiksi päivärytmin löytämi-

sestä. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tiedonanto 28.5.2019.) 

 

Suunnitelman teossa on tärkeää kartoittaa asiakkaan mahdollista työhistoriaa. 

Osalla sitä voi olla takana monia vuosia, toisilla työkokemusta on hyvin vä-

hän. Palvelunkäyttäjän työhistoriaa pyritään hyödyntämään työtoiminnan tehtä-

vissä hänen niin halutessaan. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tie-

donanto 28.5.2019.) 

 

Kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä yhteistyössä asumispalveluyksiköiden 

ja eri hoitotahojen kanssa. Yhteistyö muiden tahojen kanssa suunnitelmaa teh-

dessä on kuitenkin vähäistä. Osa asiakkaista on kertonut, että työtoimintaan on 

mukava tulla, koska ei tarvitse puhua sairaudesta ja saa näyttää toimintakykyään. 

Osa haluaa pitää työtoiminnan erillään hoitotahosta, jolloin asiakkaan päätöstä 

tulee kunnioittaa. (Minna Tikka-Lapveteläinen, henkilökohtainen tiedonanto 

28.5.2019.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tarkoitus ja tavoitteet  

 

Opinnäytetyömme haastatteluiden tarkoituksena oli saada selville, mitä matalan 

kynnyksen työtoiminta merkitsee mielenterveyskuntoutujille ja onko työtoimin-

nalla vaikutusta heidän itsenäiseen asumiseensa. Tavoitteena oli, että asiakkaat 

kertovat omia kokemuksiaan työtoiminnasta ja saamme kokemusten perusteella 

tietoa työtoiminnan merkityksestä. Tavoitteena oli, että opinnäytetyömme antaa 

realistisen kuvan siitä, kuinka tarpeellista työtoiminnan järjestäminen mielenter-

veyskuntoutujien kannalta on. 

 

Tutkimuskysymyksemme oli ”Mikä merkitys matalan kynnyksen työtoiminnalla on 

mielenterveyskuntoutujien elämänlaadulle?” sekä ”Vaikuttaako työtoiminta mie-

lenterveyskuntoutujien itsenäiseen asumiseen?”.  

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jossa aineiston tiedonkeruumenetel-

mänä käytimme puolistrukturoitua eli teemahaastattelua. Haastattelun tarkoituk-

sena on välittää selkeästi haastateltavan ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Haas-

tateltava saa vapaasti kertoa häntä itseään koskevia asioita. Puolistrukturoidun 

haastattelun perusidea on, ettei tutkija lyö lukkoon tarkkoja haastattelukysymyk-

siä vaan määrittää keskeiset teemat, joita käsitellään. (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori, 2017.) Suunnittelimme ja laadimme etukäteen teemakysymyksiä, 

joista halusimme saada lisää tietoa. Hyvärisen ym. (2017) mukaan kysymysten 

järjestyksellä ei kuitenkaan ole suurta väliä, ja kysymysten muoto sekä tarkat sa-

navalinnat voivat muuttua haastatteluissa. Lisäksi haastateltavalta voidaan kysyä 

lisäkysymyksiä, joita ei löydy etukäteen laadituista kysymyksistä. 
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5.3 Aineiston keruu 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalialan ammattilai-

silta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua ilman syrjintää. Asiakkaan va-

kaumusta ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa, eikä hänen ihmisarvoaan saa loukata. 

(L 1301/2014.) Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja osallistaminen ovat sosiaa-

lialan ammattilaisten työn lähtökohtia. Nämä tekijät ohjasivat haastatteluidemme 

suunnittelua ja toteutumista sekä haastateltavien kohtaamista.  

 

Kiinnitimme haastatteluissa huomiota läsnäoloon ja kuuntelemiseen. Läsnäolo 

on asiakastilanteessa hyväksyvää suhtautumista asiakkaaseen ja tietoista ha-

vainnointia. Läsnäolo välittyy asiakkaalle esimerkiksi katsekontaktin ja eleiden 

muodossa. Työntekijän ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa keskeisintä on 

kanssakulkeminen ja lähimmäisenä oleminen. Tähän kiteytyy sosiaalityön ydin, 

eli läsnäolo, kuuntelu ja välittäminen. (Virtanen 2017, 8.) Läsnäoloa painottaen 

käytimme ainoastaan nauhureita tiedon tallentamiseen emmekä tehneet muis-

tiinpanoja haastatteluiden aikana. 

 

Haastatteluajankohta tulee miettiä järkevästi. Haastattelut kannattaa toteuttaa ar-

kipäivinä ja ottaa ihmisten työajat huomioon. (Spoken. Tehokas tutkimushaastat-

telu.) Sovimme yhdessä haastatteluiden päivämäärät ja kellonajat Haagan toi-

mintatalon työntekijöiden kanssa. Ehdotimme heille muutamia eri päiviä, joista he 

valitsivat yhdessä haastateltavien kanssa sopivat ajat. Toteutimme haastattelut 

kahtena eri päivänä.  

 

Haastatteluita tehdessämme huomioimme keskinäisen kunnioituksen ja in-

kluusion. Keskinäisessä kunnioituksessa tulee hyväksyä ja kuunnella hyvin eri-

laisia mielipiteitä. Inkluusio puolestaan tarkoittaa sitä, että syrjivät ja alistavat 

asenteet sekä käyttäytymistavat huomataan ja niitä haastetaan. (LipGuides 

2019. Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas.) Järjestimme haastattelut Haa-

gan toimintatalolla, jotta haastateltavat pystyivät helposti työpäivän lomassa osal-

listumaan haastatteluihin. Järjestimme haastattelut niin, että huoneessa ei ollut 

paikalla muita henkilöitä kuin haastattelijat ja haastateltava. Koimme tärkeäksi, 

että työtoiminnassa käyvät pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja 
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mielipiteistään ilman häiriötekijöitä. Teemahaastatteluissa on tärkeää saada 

haastateltavaan hyvä kontakti, jonka takia haastattelupaikan tulee olla rauhalli-

nen ja turvallinen (Spoken. Tehokas tutkimushaastattelu). 

 

Haastatteluihin valittiin sellaisia asiakkaita, jotka asuvat itsenäisesti, eivätkä esi-

merkiksi tuetun asumisen yksikössä. Rajaus oli tarkka, jotta saimme tietoa siitä, 

miten työtoiminta vaikuttaa itsenäiseen asumiseen. Tämä oli Niemikotisäätiön 

esittämä toive haastatteluiden teemoista. Haastattelut tapahtuivat yksilöhaastat-

teluina, jotta keskustelu olisi vapautuneempaa ja asiakkaiden yksityisyydensuoja 

säilyisi. Haastatteluita oli kuusi. 

 

Haastatteluissa huomasimme, että kysymysten järjestys saattoi vaihdella sen 

mukaan, mitä haastateltava itse kertoi. Kysyimme myös lisäkysymyksiä haasta-

teltavan vastausten perusteella. Jokainen haastattelutilanne oli yksilöllinen. Py-

rimme luomaan haastateltavalle tilanteen, jossa hän pääsi kertomaan omista ko-

kemuksistaan ja pohtimaan asioita myös kriittisesti, mikäli koki sen tarpeelliseksi. 

Teemahaastattelukysymykset löytyvät liitteestä 2. 

 

Lähetimme Haagan toimintatalon henkilökunnalle malliksi haastattelun suostu-

muslomakkeen ennen haastattelupäiviä, johon ajattelimme pyytää allekirjoituk-

sen haastateltavilta ennen haastattelun aloitusta. Jokainen haastateltava oli kui-

tenkin allekirjoittanut suostumuslomakkeen jo etukäteen ja palautti sen tullessaan 

haastatteluun. Suostumuksessa kerrottiin selkeästi, mistä opinnäytetyössä on ky-

symys ja mihin vastaanotettua tietoa käytetään. Suostumuslomakkeessa oli tie-

dot tutkimus/kehittämishankkeen tekijästä, tarkoituksesta, aineiston käytöstä ja 

siitä, kenen käytössä aineisto on. Lisäksi lomakkeessa oli lause ”olen saanut tar-

peeksi tietoa voidakseni osallistua kehittämis-/ tutkimushankkeeseen” 

(LipGuides 2019. Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas). Ennen haastattelua 

varmistimme, haluaako haastateltava vielä kysyä jotain opinnäytetyöhön tai 

haastatteluihin liittyen. Tekemämme suostumuslomake on liitteessä 1. 

 

Äänitimme haastattelut nauhurilla asiakkaan luvalla. Kerroimme haastateltavalle, 

milloin aloitimme ja lopetimme äänityksen. Haagan toimintatalon henkilökunta 

kertoi haastateltaville haastatteluiden nauhoituksesta jo etukäteen.  
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5.4 Aineiston analyysi 

 

Käytimme aineiston analyysiin teemoittelua. Aluksi litteroimme nauhoitetut haas-

tattelut ja perehdyimme niiden sisältöön. Litteroidessamme tekstiä erottelimme 

haastattelut toisistaan aakkosia käyttäen, jotta aineiston analysoiminen oli hel-

pompaa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja litteroitua tekstiä kertyi 

yhteensä 31 sivua. Fonttina oli Arial 12 ja riviväli oli 1.5. Jokaisesta haastattelusta 

alleviivasimme eri väreillä valitsemiimme teemoihin liittyvät asiat. Esimerkiksi tee-

maamme elämänlaatu sisältyi itsenäinen asuminen. Alleviivasimme haastatte-

lusta kaikki itsenäiseen asumiseen liittyvät vastaukset vihreällä. Tämän jälkeen 

teimme Word -tiedoston jokaiselle teemalle erikseen ja kokosimme samaan tee-

maan liittyvät aiheet yhteisen otsikon alle. Esimerkiksi otsikkona oli ”Itsenäinen 

asuminen” ja siihen kokosimme kaikki vihreällä yliviivaamamme haastatteluvas-

taukset. Kun aloimme kirjoittaa haastatteluiden tuloksia, kykenimme sujuvasti 

vertailemaan haastateltavien vastauksia, kun aihealueet olivat jokaisesta haas-

tattelusta selkeästi teemoiteltu eri otsikoiden alle. 

 

Huomioimme analysoinnissa myös asiat, jotka eivät suoraan liittyneet tee-

moihimme. Jos olisimme pitäneet tiukkaa linjaa analysoinnissa ja nostaneet ai-

noastaan suoraan teemoihin liittyvät asiat esille, olisi tuloksista saattanut jäädä 

pois jotain oleellista ja mielenkiintoista. Analysoinnin jälkeen aloimme kirjoitta-

maan tuloksia valmiiksi tekstiksi. 

 

 

TAULUKKO 1: Asiakkaiden kokemuksia työtoiminnasta 

 

Asiakkuusprosessi Elämänlaatu Itsenäinen asumi-

nen 

Palaute ja kehittä-

misideoita 

- monella pitkä historia 

työtoiminnasta 

- säännöllinen päivä- 

ja arkirytmi 

- suurimmalla osalla 

sama asumistilanne 

kuin ennen työtoi-

mintaa 

- toiveena enemmän 

ohjausta ja haasta-

vampia työtehtäviä 

- myönteinen suhtautu-

minen 

- piristävä vaikutus ja 

aktiivinen arki 

- jaksaa hoitaa pa-

remmin kotiaska-

reita 

- monipuoliset työteh-

tävät ja niitä on so-

piva määrä 
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kuntoutussuunnitel-

maan, vaikka suoraa 

hyötyä ei nähty 

- kokemus, että pystyy 

vaikuttamaan 

- uusia ystävyyssuh-

teita 

- suhteet kotona su-

juvat tasapainoi-

semmin 

- työntekijöille on 

helppo puhua 

 - ehkäisee ahdistusta 

ja masennusta 

 - työntekijöiden vähäi-

nen vaihtuvuus on 

positiivista 

 - toimintakyky paran-

tunut 

 - osa toivoi enemmän 

palkkaa, osalle sillä ei 

ollut suurta merkitystä 

 - elämän merkityksel-

lisyys lisääntynyt 

  

 - negatiivisena puo-

lena aikaiset aamu-

heräämiset ja pitkät 

matkat 

  

 

 

 

6 TULOKSET 

 

 

Haastattelimme kuutta Haagan toimintatalon toisen kerroksen työtoiminnassa 

käyvää asiakasta. Joukossa oli asiakkaita, jotka olivat käyneet toimintatalossa jo 

sen perustamisesta saakka, vuodesta 2008 sekä myös juuri aloittaneita ja jo eläk-

keelle siirtyneitä. Haastateltavilla oli takanaan hyvin erilaiset taustat, kuten myös 

nykyiset elämäntilanteet. Vaihtelevuus ilmeni esimerkiksi asumismuodossa, ter-

veydessä ja taloustilanteessa.  

 

6.1 Asiakkuusprosessi 

 

Monet haastateltavista ovat käyneet työtoiminnassa jo ennen Haagan toiminta-

talon perustamista. He kertoivat käyneensä aiemmin jo lopetetun Pihlajanmäen 
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työtoimintakeskuksessa ja siirtyneensä sieltä Haagan toimintatalolle. Haastatel-

tavistamme ainoastaan yksi oli tullut aikaisemmin mainitsemamme Valtti valmen-

nuksen kautta. Jotkut haastateltavista tutustuivat Haagan toimintataloon muiden 

tahojen työntekijöiden tukemana. Haastatteluissa korostui haastateltavien koke-

mus siitä, että heidät on otettu lämpimästi vastaan heidän tutustuessaan ja aloit-

taessaan käymisen Haagan toimintatalolla. 

 

”Kyl oli tosi ystävällinen kohtelu ja sitte tykkäsin näistä ohjaajista tosi paljon, et 

ne on aina auttanu mua ja neuvonu mulle töitä ja ollu tosi ystävällisiä.” 

 

”Hyvin, tosi hyvin kyllä. Jännitti kauheasti, muistan. Jotain ruuveja laitettiin purk-

kiin ja mä olin ihan varma et lasken väärin tai jotain...(nauraa)” 

 

Haastateltavat käyvät Haagan toimintatalolla usein ja suunnitelmallisesti viidestä 

päivästä muutamaan päivään viikossa. Haastateltavat kertoivat tulevansa toimin-

tatalolle klo 8–9 aikaan niinä päivinä, kun käyvät. Lähtöajat vaihtelevat klo 11–14 

välillä. Työtoiminta on auki arkisin klo 8–14. 

 

”Mä oon käyny niin kymmenen vuotta ainakin käynyt sillälailla, et mä en oo het-

keksikään myöhästynyt.” 

 

Haastateltavien aloittaessa työtoiminnan heille oli tehty kuntoutussuunnitelma, 

joka päivitetään vuosittain. Kuntoutussuunnitelman tekoon suhtauduttiin myön-

teisesti. Haastatteluissa nousi esille mm. hyvät kysymykset kuntoutussuunnitel-

man tekovaiheessa. Haastateltavat kokivat tavoitteiden mietinnän tärkeäksi, 

mutta kuntoutussuunnitelman tekoa ei kaikki kokeneet erityisen hyödylliseksi, 

mutta ei myöskään haitaksi. Kysymyksiin oli joidenkin mielestä vaikea vastata. 

 

”Mun on vähän vaikeee vastata noihin tommosiin niinku mitä mieltä oot siitä ja 

tästä ja tuosta ja jotenkin tulee semmonen olo, että ei oikein tiedä mitä vastaa 

(naurahdus).” 

 

Haastatteluissa tuotiin esille, että Haagan toimintatalolla on hyvä yhteishenki ja 

työtoiminnassa kävijät sekä ohjaajat auttavat toisiaan.  
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”Joo et se on niinku ihan ihmeellistä toi auttaminen täällä”. 

 

Kerran vuodessa tehtävä Niemikotisäätiön asiakastyytyväisyyskysely mainittiin. 

Siinä asiakkaat voivat kertoa omia mielipiteitään ja toiveitaan. Haastateltavat ko-

kivat voivansa vaikuttaa omaan asiakkuuteensa Haagan toimintatalolla. Tämä 

näkyi mm. siinä, että asiakkaat saivat vaikuttaa omiin työtehtäviinsä, vaikka aina 

siihen ei nähty tarvetta. Toiminta koettiin joustavana ja mielenkiintoisena, kun 

työtehtäviä on mahdollisuus tehdä monipuolisesti.  

 

”Öö tota ei mun mielestä oo tarvis vaikuttaakaan. Että mä oon ihan tyytyväinen 

tähän tilanteeseen.” 

 

Haastateltavat kertoivat aikovansa jatkaa käymistä Haagan toimintatalolla. Toi-

mintatalon erilaiset ryhmät koettiin hyvänä, sillä niitä järjestetään kävijöiden toi-

veiden mukaan. Haastatteluissa nousi esille myös Niemikotisäätiön muu toiminta, 

esimerkiksi leirit, joihin haastateltavilla on halua jatkossakin osallistua. 

 

6.2 Työtoiminnan vaikutus elämänlaatuun 

 

Haastateltavat korostivat, että työtoiminnassa käyminen tukee päivärytmissä py-

symistä ja auttaa luomaan kävijöille säännöllisen arkirytmin. Viikonloppua on mu-

kava odottaa, sillä vapaapäivät tuntuvat merkityksellisemmiltä, kun viikolla on 

tehty töitä. Haastatteluissa pohdittiin myös, että ilman työtoimintaan lähtemistä, 

saattaisi iso osa päivästä kulua kotona nukkuen. 

 

”Siinä on ainakin se hyvä puoli, et tulee semmonen arkinen rytmi. Et kaikki 

niinku tulee tasan sillon ja sillon menee nukkumaan ja sillon herää sillon ja 

niin...” 

 

”No kyl se vaikuttaa, et tänne on tosi kiva tulla, ettei tarvi niinku olla joka päivä 

himassa neljän seinän sisällä. Et on tosi kiva niinku lähteä (työtoimintaan), et se 

rytmittää viikkoo.” 
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Haastateltavat nimesivät työtoiminnassa käymisen suureksi hyödyksi sen piristä-

vän vaikutuksen. Työtoiminnassa pääsee näkemään ystäviään ja keskustele-

maan ohjaajien kanssa, sillä kaikilla ei ole kotona keskusteluseuraa. Kotona olisi 

vain yksin ajatustensa kanssa. Pitkällä yksinololla koettiin olevan negatiivinen 

vaikutus mielenterveyteen. Työtoiminnasta oli saatu läheisiäkin ystäviä, joita näh-

tiin myös vapaa-ajalla. Osa taas koki muut kävijät enemmänkin työkavereina eikä 

läheisempää ystävyyssuhdetta ollut syntynyt. 

 

”Mä soitan nykyään ihmisille, et sillon ennen mä en soittanut kenellekkään”. 

 

”Ihmiset on ystävällisiä ja mä oon tutustunut täällä moniin ihmisiin ja tuota oon 

saanu niinku ystäviä tätä kautta.” 

 

Asiakkaiden aktiivisuus oli lisääntynyt työtoiminnan ansiosta. Haastateltavien 

mukaan tulee tehtyä monipuolisemmin asioita, kun käy työtoiminnassa. Tällai-

siksi asioiksi nimettiin mm. yhteydenpito ystävien ja sukulaisten kanssa, ystävien 

näkeminen, kaupassa käyminen, elokuviin meno ja kodin kunnossapito.  

 

”Se aktiivisuus (kotona) niinku romahtaa, et kyl sen huomaa. Et heti kun tänne 

tulee, ni täältä, kun lähtee, ni jaksaa lähtee kauppoihin ja kauppakeskuksiin ja 

siivota kotona.” 

 

Työtoiminnassa käymisen kerrottiin ehkäisevän ahdistusta ja masennusta. Toi-

mintakyky säilyy parempana, kun käy työtoiminnassa säännöllisesti. Työtoimin-

nan avulla haastateltavat kertoivat saaneensa elämään enemmän merkitystä ja 

uusia tavoitteita, joita kohti pyrkiä. Tyytyväisyys omaan elämään on tätä kautta 

lisääntynyt. 

 

”Kyllä se varmaan on tuota, kokee semmosta onnistumista, ku voi tehdä niitä 

töitä ja sitten tuota, se niinku piristää tuo työ. Vaikka pakkaaminen ja muu mitä 

täällä tehdään, se niinku... Sillä on sellainen piristävä vaikutus, että ei niin hel-

posti masennu eikä muuta. Kyl mä oon kokenu, että se (työtoiminta) auttaa mun 

mielenterveyttä.” 
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”No kyllä se varmaan olis vähän ykstoikkoisempaa, jos ei niin olis sellasia ta-

voitteita elämässä, mitä nytte on. Nyt on tavote pysyy kunnossa, et pystyy täällä 

käymään.” 

 

Teemahaastattelumme viimeinen kohta käsitteli työtoiminnan toimivuutta ja 

haasteita. Tässä kohtaa mainittiin muun muassa raskaalta tuntuvat aamuherä-

tykset ja pitkät työmatkat. Haagan toimintatalolle tulee asiakkaita ympäri Helsin-

kiä, joten matka saattaa kestää yli tunnin. Muutama koki, että työtoiminnasta ei 

makseta tarpeeksi palkkaa.  

 

”Se aamuherätys on aika väsyttävä. Työt sinällään ei oo rankkoja. Ja tosiaan 

sitten se taloudellinen niinku, mitä täältä nyt muutaman kympin saa. Ei sillä 

mulle ollut sillä rahalla niin suurta merkitystä.” 

 

6.3 Työtoiminnan vaikutus itsenäiseen asumiseen 

 

Haastateltavat eivät kokeneet työtoiminnalla olevan suurta vaikutusta heidän 

asumiseensa. Muutama kertoi työtoiminnan tukevan omaa asumistaan, mutta ei-

vät osanneet tarkemmin eritellä millä tavoin. Useampien asumistilanne oli jatku-

nut samana jo pitkään, eikä siihen työtoiminnan myötä ollut tullut muutosta. Myös 

etenemistä itsenäisempään asumiseen oli kuitenkin tapahtunut. Haastatteluihin 

osallistui omistusasunnossa asuvia sekä kaupungin vuokra-asunnoissa ja Niemi-

kotisäätiön jälleenvuokrausasunnoissa asuvia. Haastatteluissa tuotiin esille, että 

työtoiminnassa käyminen tukee heidän omaa jaksamistaan ja näin ollen omasta 

asunnostaan kykenee huolehtimaan paremmin. Konkreettiseksi esimerkiksi mai-

nittiin asunnon siivous. 

 

”No siis kyl varmaan justiin se, et sit niinku piristyy täällä, et jaksaa sit kotona 

tehdä enemmän kotihommia.” 

 

”Et tavallaan niinku oon asuntourani huipulla.” 

 

Yhtenä positiivisena puolena mainittiin myös se, että työtoiminnassa käymisen 

myötä sosiaaliset suhteet kotona sujuvat tasapainoisemmin. Työtoiminnassa 
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käymisen myötä pääsee keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia myös muiden 

ihmisten kanssa.  

 

”Se on mulle parempi, että käyn täällä. Jos olisin koko ajan X:n kanssa, her-

mostuttais toisiimme.” 

 

6.4 Palaute ja kehittämisideoita 

 

Haastatteluissa selvitimme, millaista palautetta haastateltavat tahtoisivat antaa 

Haagan toimintatalolle. Kyselimme myös mahdollisia kehittämisideoita. Sana oli 

vapaa ja haastateltavat kertoivatkin avoimesti ajatuksistaan. Esiin nousi toivomus 

saada lisää ohjausta ja neuvontaa työtehtäviin, jotta töitä ei tulisi tehtyä epä-

huomiossa väärin. 

 

”Välillä pitäis ehkä neuvoo sit sitä työn tekemistä, kun täällä tapahtuu joskus 

semmosia, että ihmiset tekee älyttömän väärin jotain ja sit ne on korjattava nii-

den työt, että ei niinku tarpeeks saanu neuvontaa tai sitte ne on epähuomiossa 

tehny sitä.” 

 

Työmahdollisuuksiin Haagan toimintatalolla oltiin tyytyväisiä. Työtehtävät olivat 

monipuolisia, ja niitä sai oman mielensä mukaan tehdä melko vapaasti ja jousta-

vasti. Haastatteluissa mainittiin työtoiminnan positiivisena puolena myös kiireet-

tömyys. Työmäärän koettiin olevan sopiva suhteessa työpäivän pituuteen. Muu-

taman haastateltavan mielestä vaativampiakin työtehtäviä saisi olla tarjolla. Li-

säksi postitustyötä toivottiin olevan nykyistä enemmän. 

 

”Oon saanut tehdä suunnilleen niitä töitä, mitä oon halunnutkin.” 

 

”Mä oisin halunnu, et mulla ois ollu vähän vaativampia työtehtäviä, että ei ihan 

tota kaikkein helpoimpaa pakkaushommaa vaan semmosta, jossa joutuis laske-

maan.” 

 

Palautteissa mainittiin hyvänä puolena työntekijöiden vaihtuvuuden vähäisyys. 

Haastateltavien mukaan työntekijöille on helppo puhua ja antaa palautetta, jos 
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haastateltavat kokivat sen tarpeelliseksi. Jotkut taas harmittelivat palkan pie-

nuutta ja osa taas kertoi, ettei rahalla ole kovin suurta merkitystä heidän asiak-

kuudessaan työtoiminnassa. Hyvänä koettiin Niemikotisäätiön vuosittainen pa-

lautuskysely, jonka avulla on hyvä kerätä palautetta ja kehittämisideoita työtoi-

minnan asiakkailta. 

 

”Tääl on kyl mun mielestä tosi hyvin nää asiat. Et mitä mäki tosiaan oon ollu 

tässä, ni pääpiirteittäin samat ohjaajat ollu koko ajan ja pomo on sama.” 

 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Saimme tutkimuksemme avulla arvokasta asiakaslähtöistä tietoa työtoiminnan 

merkityksestä. Vertaamalla tuloksiamme aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, pys-

tymme toteamaan kuntouttavalla työtoiminnalla olevan suuri vaikutus asiakkaan 

elämänlaatuun. 

 

Tutkimuksessamme haastateltavat kertoivat, että heidät on alusta asti otettu hy-

vin vastaan Haagan toimintatalolla. Yhteishenki talolla toimii, niin kävijöiden kuin 

henkilökunnankin välillä. Kaikki muistivat, että kuntoutussuunnitelma oli tehty 

aloittaessa, ja sitä oli päivitetty vuosien varrella. Suunnitelman teosta ei nähty 

suoranaisesti olevan hyötyä, vaikka sen tekoon suhtauduttiinkin positiivisesti. 

Haastateltavilla oli tunne siitä, että he pystyvät vaikuttamaan asiakkuuteensa, 

esimerkiksi työtehtäviin, vaikka kaikki eivät kokenetkaan tätä tarpeelliseksi. 

 

Työtoiminnan koettiin piristävän, jolloin myös arki oli aktiivisempaa. Viikonloput 

olivat mielekkäämpiä, kun viikolla sai osallistua työtoimintaan. Työtoiminta toi sel-

keää rytmiä päiviin, vaikka osa koki aamuheräämiset ja matkat kotoa toimintata-

lolle raskaina. Kaikissa tarkastelemissamme tutkimuksissa nousi esille työtoimin-

nan tuoma arjen selkeys ja päivärytmin merkitys. Kosken (2020, 39) 
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tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat (90 %) kokivat työtoiminnan vaikuttavan 

myönteisesti arkirytmin löytämiseen. 

 

Tuloksistamme nousi esille, että moni oli saanut työtoiminnan kautta uusia ystä-

viä, joiden kanssa tavattiin myös vapaa-ajalla. Kosken (2020, 40) opinnäyte-

työssä yli puolet haastateltavista kertoivat saaneensa uusia ystäviä työtoimin-

nasta ja melkein kaikki heistä pitivät ystävyyssuhteita yllä myös vapaa-ajallaan.  

 

Wirmanin (2017, 41) tuloksista nousi esille työtoiminnan vaikutus yksinäisyyden 

vähenemiseen. Myös Huttusen & Mikkosen (2015, 33) tutkimuksessa sosiaaliset 

suhteet mainittiin yhdeksi työtoiminnan positiiviseksi puoleksi. Tämän perusteella 

työtoiminnan koettiin vähentävän syrjäytymistä. 

 

Tutkimuksessamme työtoiminnan nähtiin vähentävän ahdistuneisuutta ja masen-

tuneisuutta sekä vaikuttavan muutenkin myönteisesti mielenterveyteen, esimer-

kiksi elämän merkityksellisyyden lisääntymisenä. Myös Huttusen & Mikkosen 

(2015, 34) opinnäytetyöstä nousi esille työtoiminnan positiivinen vaikutus tervey-

teen ja hyvinvointiin. Heidän tutkimuksessaan haastateltavat kuvasivat työtoimin-

nan olevan välttämätöntä toimintaa mielenterveyden kannalta. 

 

Tutkimuksessamme ei noussut selkeää yhteyttä itsenäisen asumisen ja työtoi-

minnan välillä, vaikka osa kertoi työtoiminnan vaikuttavan asumiseen. He eivät 

kuitenkaan osanneet perustella vastaustaan tarkemmin. Konkreettisena esimerk-

kinä vaikutus nähtiin jaksamisena huolehtia omasta asunnostaan. Työtoiminnan 

tuoma energia siis näkyi siinä, että kotona jaksettiin hoitaa kotiaskareita enem-

män. Haastateltavat, jotka eivät asuneet yksin, kokivat työtoiminnassa käymisen 

myös tasapainoittavan heidän ihmissuhteitaan kotona. Kosken (2020) sekä Hut-

tusen & Mikkosen (2015) tutkimuksissa havaittiin, että työtoiminnan koettiin lisän-

neen aktiivisuutta vapaa-ajalla ja kotona. 

 

Lopuksi keräsimme palautetta ja kehittämisideoita. Työtoiminta koettiin jousta-

vana ja työtehtävät mielekkäinä, vaikka esiin nousikin toive saada välillä haasta-

vampia tehtäviä. Osa toivoi, että työtoiminnasta maksettaisiin enemmän, osa 

taas kertoi, että rahallisella korvauksella ei ollut suurta merkitystä. Työntekijät 
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koettiin helposti lähestyttäviksi, ja positiivisena asiana koettiin myös työntekijöi-

den vähäinen vaihtuvuus. 

 

Tutkimuksen tuloksista voimme päätellä työtoiminnalla olevan monia myönteisiä 

vaikutuksia ihmisen elämänlaatuun. Kiistatta ensimmäiseksi nousi arki- ja päivä-

rytmin merkitys. Tämä mainittiin meidän työmme lisäksi kaikissa tutkimuksissa, 

joita tarkastelimme opinnäytetyössämme. Kuntouttavan työtoiminnan nähtiin li-

säävän sosiaalisia suhteita, ja moni ylläpiti syntyneitä ystävyyssuhteita myös va-

paa-ajallaan. Työtoiminnan koettiin tukevan omaa hyvinvointia ja vaikuttavan 

merkittävästi mielenterveyteen. Vaikka tulokset eivät tuoneet esille työtoiminnan 

vaikutusta itsenäiseen asumiseen, koettiin työtoiminnan kuitenkin lisäävän omaa 

aktiivisuutta ja tätä kautta vaikuttavan esimerkiksi jaksamiseen huolehtia asun-

nostaan. 

 

 

 

8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme vastaa hyvin tavoitteeseemme saada asiakaslähtöistä tietoa 

työtoiminnan merkityksestä. Olemme tyytyväisiä, että päädyimme laadullisen tut-

kimuksen tekoon, vaikka matkan varrella pohdimmekin haastateltavien määrän 

riittävyyttä. Tällä menetelmällä meillä oli kuitenkin mahdollisuus saada monipuo-

lisempaa ja aiheen kannalta merkityksellisempää tietoa kuin suuremmalla otan-

nalla. Jälkikäteen mietimme, olisiko tulokset olleet erilaisia, jos haastateltavat oli-

sivat nähneet haastatteluteemat jo ennen haastattelutilannetta. Tulimme kuiten-

kin tulokseen, että oli parempi, etteivät he miettineet vastauksia liikaa etukäteen. 

 

Kiinnitimme haastatteluissa erityistä huomiota siihen, että esitämme kysymyk-

semme avoimesti ilman johdatteluja. Näin annoimme mahdollisuuden kertoa 

myös haasteista ja kehittämistarpeista. Halusimme, että tulokset ovat aidosti 

asiakaslähtöisiä. Pyrimme siihen, että niistä näkyy asiakkaiden ääni ja siksi käy-

timme paljon suoria lainauksia. Tuloksista nousi esille paljon yhteneväisyyksiä, 
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mutta myös aiheen kannalta tärkeitä yksittäisiä vastauksia, joita halusimme tuoda 

esille. Olemme koonneet tuloksiin kattavasti haastatteluista saamamme tiedon 

jättämättä pois mitään tavoitteemme kannalta oleellista. 

 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattieettisistä velvollisuuksista kerrotaan 

laissa. Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on 

sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä 

syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. (L 817/2015). Haagan 

toimintatalon työtoiminta tukee näitä päämääriä. Työtoiminta vahvistaa mielen-

terveyskuntoutujien osallistamista yhteiskuntaan, mikä osaltaan ehkäisee syrjäy-

tymistä. Työtoiminta edistää sosiaalista toimintakykyä ja lisää asiakkaiden hyvin-

vointia. Asiakkaat käyvät työtoiminnassa vapaaehtoisesti, mikä kertoo siitä, että 

he viihtyvät siellä.  

 

Opinnäytetyöaiheemme linkittyy vahvasti sosiaalialan arvoihin ja ammattietiik-

kaan. Sosiaalialan ammattilaisten velvollisuus on tukea yhteiskunnalliselta ase-

maltaan heikompia ryhmiä. Noudatamme ammattietiikkaa, jonka tarkoituksena 

on edistää asiakkaiden hyvän elämän toteutumista. Eettisiin periaatteisiin kuuluu 

ihmisten oikeus omien ajatustensa ilmaisuun, ihmisten ainutlaatuisuuden huomi-

oiminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. (Talentia 2017, 7.) 

 

Tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkijat noudattavat sopivia toimintatapoja. 

Tiedeyhteisö tunnustaa näistä rehellisyyden, huolellisuuden ja tarkkuuden. Kun 

tuloksia tutkitaan, tallennetaan ja esitetään, tulee kyseiset käytännöt pitää mie-

lessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Asiakassuhteen luottamukselli-

suus ja asiakkaan oikeus yksityisyyteen tulee huomioida sekä asiakirjojen ja tie-

dostojen salassapito tulee turvata (Talentia 2017, 41). Opinnäytetyötä tehdes-

sämme olemme toimineet rehellisesti. Suunnittelimme haastattelutilanteet etukä-

teen huolellisesti ja mietimme teemat tarkkaan. Koko prosessin ajan huoleh-

dimme siitä, että haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa. Emme julkaisseet 

nimiä prosessin missään vaiheessa eikä haastateltavien sanomisia lainattu niin, 

että heidät voitaisiin niistä tunnistaa. Haastattelunauhat sekä 
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suostumuslomakkeet hävitimme asianmukaisesti saadessamme opinnäytetyön 

valmiiksi. Haastattelut tapahtuivat huoneessa, jossa ei ollut haastattelutilan-

teessa muita paikalla. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan monin eri tavoin. Arvioinnissa 

tulee muistaa seuraavat asiat: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, oma sitoumus tut-

kijana tässä tutkimuksessa, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-

tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotetta-

vuus ja tutkimuksen raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 6.3 Hyvä muistaa luo-

tettavuuden arvioinnissa.) Tietoa tulee hankkia ja arvioida eettisesti kestävin me-

netelmin. Avoimuus tuloksista kerrottaessa on tärkeää. Tutkittavasta asiasta 

aiemmin tehdyt tutkimukset tulee ottaa huomioiin ja muistaa niiden merkitys 

omassa työssä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

 

Olemme huomioineet, millaisia tutkimustuloksia matalan kynnyksen työtoimin-

nasta on jo olemassa ja tarkastelemme niitä opinnäytetyössämme. Opinnäyte-

työssämme kerromme selkeästi, mitä tutkimme ja miten aineisto on kerätty sekä 

analysoitu. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Olemme antaneet monipuo-

lisesti ja riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta sen tuloksia voidaan 

arvioida. 

 

8.2 Ammatillinen kasvu 

 

Tutkimuksemme mukaan työtoiminnasta on erityisen paljon hyötyä niille ihmisille, 

jotka eivät tällä hetkellä kykene perinteiseen työelämään. Heille työtoiminta voi 

avata oven yhteenkuuluvuuden tunteeseen, mistä monilla ei välttämättä ole 

aiempaa kokemusta. Osallisuus ja aktiivinen vaikuttaminen omaan elämään syn-

tyy pikkuhiljaa. Tulevina ammattilaisina ymmärrämme, että asiakkaat tarvitsevat 

siihen apua ja tukea. Työtoiminta mahdollistaa mielenterveyskuntoutujille onnis-

tumisen tunteen kokemuksia ja vahvistaa itsetuntoa. Tämä lisää yhteiskuntaan 

kuuluvuuden tunnetta ja vähentää voimakkaasti syrjäytymistä. Joissakin tilan-

teissa matalan kynnyksen työtoiminta saattaa olla polku kohti ”normaalia” työelä-

mää tai opiskelua. 
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Haagan toimintatalolle tullaan eri puolilta Helsinkiä, minkä takia matkat saattavat 

olla hyvinkin pitkät. Se, että viitsitään nähdä vaivaa tulemalla pidemmänkin mat-

kan takaa työtoimintaan, kertoo työtoiminnan tärkeydestä asiakkaalle. Tämä taas 

osaltaan kertoo siitä, että tämänkaltaisia paikkoja tulisi lisätä eikä missään ni-

messä sulkea jo olemassa olevia. Työtoimintaa mahdollistavien paikkojen lisää-

minen ei vaikuttaisi merkittävästi ainoastaan yksittäisten työtoiminnassa käyvien 

ihmisten elämänlaatuun vaan myös talouteen. Ilman työtoimintaa moni asiakas 

jäisi kotiin ja riski sairastua uudelleen tai pahemmin, olisi korkea. Syrjäytyminen 

on valtiolle kallista, kun esimerkiksi päihteiden käyttö, asunnottomuus ja yleinen 

osattomuus lisääntyvät.  

 

Pitkien välimatkojen lisäksi tuloksista nousi esille tyytymättömyys työtoiminnasta 

saatavaan korvaukseen. Työtoiminnasta saa rahallista korvausta 12 euroa päi-

vältä. Enempää työtoiminnasta ei pysty kuitenkaan maksamaan, jotta tulo pysyy 

verottomana eikä vaikuta erinäisiin tukiin, esimerkiksi eläkkeeseen. Jäimme poh-

timaan pystyisikö rahallista korvausta kompensoimaan esimerkiksi ilmaisella lou-

naalla työpäivän aikana.  

 

Opinnäytetyömme myötä olemme ymmärtäneet entistä paremmin matalankyn-

nyksen paikkojen merkittävyyden. Ymmärrämme myös, kuinka tärkeää ihmiselle 

on kuulua johonkin ja kokea tekevänsä jotakin merkityksellistä. Osallisuutta ja 

tunnetta siitä, että kuuluu johonkin, saatetaan pitää itsestäänselvyytenä. Jos it-

sellään on työ, perhe ja harrastus, voivat nämä asiat muuttua hyvin arkisiksi.  Niitä 

ei tule mietittyä sen enempää. Arkisten asioiden tärkeyden saattaa ymmärtää 

vasta, kun menettää jonkun niistä. Elämän osa-alueilla työn rooli on suuri ja työ 

sitoo ihmisen mukaan yhteiskuntaan. Työtoiminnalla ja muilla matalankynnyksen 

paikoilla kyetään tarjoamaan heikoimmassa asemassa oleville ihmisille tavallisia 

arkisia asioita, jotka ovat monelle meistä itsestään selviä.  

 

Sosionomin kompetensseihin kuuluvat kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaa-

minen, sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan 

palvelujärjestelmäosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaami-

nen sekä työyhteistyö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. (Diak. Osaamisvaati-

mukset: Sosionomi AMK.) Opinnäytetyön tekeminen on tukenut meitä muiden 
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opintojen ohella kohti näitä osaamisvaatimuksia. Ymmärrämme tasa-arvon ja ih-

misten välisen yhdenvertaisuuden olevan toimivan yhteiskunnan perusta. Tie-

dämme, kuinka merkityksellistä on tukea haavoittuvassa asemassa olevia yksi-

löitä. Lisäksi koemme yhteistyön Haagan toimintatalon työntekijöiden sekä asi-

akkaiden kanssa olleen tuloksellista ja onnistuimme tavoitteissamme saada asia-

kaslähtöistä tietoa työtoiminnan merkityksestä.  

 

8.3 Jatkotutkimusidea 

 

Pohdimme, kuinka paljon sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on tietoa Haagan 

toimintatalon kaltaisista paikoista, jotta he osaavat ohjata asiakkaita tarvittaessa 

tämänkaltaisten palveluiden piiriin. Erityisen tärkeää olisi kiinnittää palvelujärjes-

telmän ulkopuolelle pudonneet henkilöt mahdollisimman nopeasti heidän tarpei-

taan vastaaviin palveluihin, jotta pystytään ennaltaehkäisemään ja katkaisemaan 

syrjäytymisen kierre ja sen mukana tulevat ilmiöt. Monet haastateltavista kertoi-

vat, että heidän mielenterveydelleen ei tee hyvää, mikäli he ovat pitkään yksin 

kotona. Yksinolo ja tekemättömyys lisäävät masentuneisuutta ja mahdollisesti 

päihteiden käyttöä. Nämä kaikki edesauttavat syrjäytymistä yhteiskunnasta. Olisi 

kaikkien kannalta vahingollista, jos työtoiminnasta tai muusta matalankynnyksen 

toiminnasta hyötyvä mielenterveyskuntoutuja ei pääsisi tarvitsemansa palvelun 

pariin. 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tarkastella sosiaali- ja terveysalan 

työntekijöiden tietoutta oman kunnan matalan kynnyksen toimintaa tarjoavista 

paikoista. Millainen asenne heillä on matalan kynnyksen työtoimintaa kohtaan?  

Miten tarpeellisina työntekijät kokevat tämänkaltaiset paikat ja ohjaavatko he ih-

misiä niihin? Aihe on tärkeä, mutta haastava. Tämän kaltaisella tiedolla on tapana 

päivittyä melko usein, ja se vaatisi myös työntekijöiden tietouden päivittämistä 

säännöllisesti. 
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LIITE 1. Suostumuslomake 

 

Opiskelemme sosionomeiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa kol-

matta vuotta. Teemme opinnäytetyön yhteistyössä Haagan toiminta-

talon kanssa. Tutkimme työtoiminnan vaikutusta mielenterveyskun-

toutujien hyvinvoinnille. Haastattelemme 5-7 työtoiminnassa kävijää, 

jotka asuvat itsenäisesti. Nauhoitamme haastattelut, jotta pystymme 

hyödyntämään niitä opinnäytetyötä tehdessämme. Haastateltavien 

henkilöllisyys pysyy salassa koko prosessin ajan. Saatuamme opin-

näytetyön valmiiksi, hävitämme kaikki nauhoitukset asianmukaisesti. 

 

 

Minä _____________________________ olen saanut tarpeeksi tie-

toa voidakseni osallistua kehittämis-/ tutkimushankkeeseen. Osallis-

tun vapaaehtoisesti haastatteluun liittyen Julia Salehin ja Hanni Sul-

kon tekemään opinnäytetyöhön. Annan luvan käyttää haastattelunau-

hoituksia opinnäytetyössä. 

 

 

Kiitos, kun osallistut haastatteluun ja autat meitä tutkimaan 

tärkeää asiaa! Vastaamme mielellämme kysymyksiin liittyen 

opinnäytetyöhömme tai haastatteluihin. 
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LIITE 2. Teemahaastattelukysymykset 

 

Valitsimme haastatteluun seuraavat teemakysymykset. 

 

Millainen asiakkuusprosessisi Haagan toimintatalolla on ollut? 

- aloitus 

- asiakkuus 

- tulevaisuus 

Miten työtoiminta vaikuttaa elämänlaatuusi? 

- mielenterveys 

- vapaa-aika 

- itsenäinen asuminen 

Onko kehittämisideoita tai palautetta Haagan toimintatalolle? 

- toimivuus 

- haasteet 

- muuta lisättävää 


