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1

Johdanto

Osatyökykyisyys ja työikäisten mielenterveysongelmat ovat olleet esillä mediassa paljon
viime vuosina (esim. Aaltonen 2019, Blomgren 2019, Kolehmainen 2019, Korpela 2018,
Sneck 2020, Valtavaara 2020). Paljon puhutaan myös mielenterveysongelmien vuoksi
eläköityneistä sekä syrjäytyneistä ihmisistä. Mitä tarkoittaa osatyökyky ja miten se liittyy
mielenterveysongelmiin? Millaista tukea mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat, niin ryhmänä kuin yksilöinäkin, voidakseen sopeutua työelämään? Entä miksi työn merkitystä
mielenterveyskuntoutujien toipumisprosessissa pidetään niin suurena. Miten voimme
auttaa mielenterveyskuntoutujia tunnistamaan vahvuutensa ja työvalmiutensa ja tarjota
heille samalla voimauttavia kokemuksia? Nämä kysymykset ovat olennaisia, kun suunnittelen Kohti keikkatyötä -työkirjaa, jonka avulla voidaan kartoittaa osatyökykyisten
osaamista ja vahvuuksia.
Opinnäytetyöni on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteistä Puuttuva pala -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä Itä-Helsingin
Klubitalon kanssa. Puuttuva Pala on ESR:n ja STEA:n rahoittama Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteinen hanke, jonka tarkoitus on
vuosien 2019-2021 aikana kehittää Tuetun keikkatyön malli, joka on suunnattu erityisesti
osatyökykyisille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville. (Puuttuva Pala – Tuetun
keikkatyön malli n.d.). Kohti Keikkatyötä -työkirjaa on tarkoitus käyttää Kohti Keikkatyötä
-valmennuksissa, joissa Klubitalojen jäseniä valmennetaan keikkatyöhön. Työkirjaa voivat hyödyntää myös muut tahot kuin Klubitalot, sillä se julkaistaan Puuttuva pala -hankkeen kotisivuilla.
Opinnäytetyöni on tyypiltään tutkimuksellinen kehittämistyö, mikä tarkoittaa sitä, että kehittämistyönä suunnittelemani Kohti keikkatyötä -työkirjan on pohjauduttava tutkittuun
tietoon. Koska opinnäytetyöni kohderyhmänä ovat osakykyiset ja mielenterveyskuntoutujat, keskityn toisessa luvussa mielenterveyteen ja mielenterveysongelmien vaikutuksiin
työkykyyn. Kerron myös, miten työpaikalla voidaan tukea mielenterveyskuntoutujan työssäjaksamista ja työhön palaamista. Kolmannessa luvussa esittelen Klubitalojen historiaa
ja toimintaa sekä Puuttuva Pala -hankkeen. Klubitalojen historian ja toimintatapojen ymmärtäminen on olennaista koko opinnäytetyöni kannalta, sillä suunnittelemani työkirjan
on noudatettava Klubitalojen toimintaperiaatteita sekä sosiaalipedagogisia näkemyksiä
ja sovelluttava heidän käyttöönsä osana jäsenten työvalmennusta. Kuvaan myös millaisia merkityksiä ja vaikutuksia Klubitalotoiminnalla on jäsentensä elämään. Neljännessä
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luvussa keskityn sosiaalipedagogiikkaan sekä erityisesti Klubitalojen toiminnassa keskeisiin termeihin, jotka ovat osallisuus, voimaantuminen, toimijuus, integraatio sekä
emansipaatio. Suunnittelemani materiaalin tulisi ottaa huomioon kaikki edellä mainitut
näkökulmat ja mahdollistaa niiden toteutuminen jäsenten elämässä. Viidennessä luvussa keskityn tutkimuksellisen kehittämistyön prosesseihin sekä eettisiin periaatteisiin.
Kuudennessa luvussa kuvaan työkirjan suunnitteluprosessin etenemistä. Lopuksi pohdin opinnäytetyötäni kokonaisuutena, sitä mitä olen sitä tehdessä oppinut, miten olen
ammatillisesti kehittynyt sen myötä ja millaisia ajatuksia se on minussa herättänyt.
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2
2.1

Mielenterveyskuntoutujasta osatyökykyiseksi toimijaksi
Mielenterveys

Päivi Hietaharju ja Mervi Nuuttila (2016) toteavat kirjassaan Käytännön mielenterveystyö, että mielenterveys on elämän mittaan muuttuva tila, jonka määrittäminen on vaikeaa
siksi, että siihen vaikuttavat niin monet eri tekijät. Mielenterveydellä voidaan viitata ihmisen hyvinvointiin ja henkiseen toimintakykyyn. (Hietaharju & Nuutila 2016:9.) Mielenterveys on monitahoinen käsite, jota on pyritty määrittelemään lähinnä mielen sairauden
kautta. Kun yksilö on käyttäytynyt poikkeavasti muihin ihmisiin nähden, hänen on katsottu olevan sairas tai häiriintynyt. Sigmund Freud määritteli mielenterveyden kyvyksi
rakastaa ja tehdä työtä, mikä sinänsä on ihan hyvä määritelmä, mutta se, mitä rakastaminen ja työn tekeminen ihmiseltä vaatii, onkin vaikeampi määrittää. Mielenterveys muovautuu kasvun ja kehityksen myötä ja se voidaan nähdä psyykkisiä toimintoja ylläpitävänä voimavarana, jota ihminen sekä kerää että käyttää. Ihmisellä on elämässään mielenterveyttä suojaavia ja vaarantavia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten hän reagoi
psyykkisesti elämän muutos- ja kriisitilanteissa. (Hietaharju & Nuutila 2016:9-11.)
Ihmisen katsotaan olevan mieleltään terve, kun hän kykenee itsenäisesti selviytymään
päivittäisistä toiminnoista, kuten esimerkiksi työstä, vapaa-ajasta ja ihmissuhteista, niin
ettei hän kärsi siitä itse tai tuota kärsimystä muille. Voidaan myös todeta, että mieleltään
terve ihminen kykenee toimimaan yhteiskunnan normien mukaisesti. (Hietaharju & Nuutila 2016:9.) Eero Riikonen (2008) keskittyy artikkelissaan siihen, miten mielenterveysongelmat vaikuttavat henkilön elämään. Hän kertoo mielenterveysongelmien usein liittyvän moninaisesti sosiaaliseen syrjäytymiseen ja syrjäytymisen uhkaan. Sosiaalisen syrjäytymisen ongelmat liittyvät mielenterveysongelmaisen ja hänen ympäristönsä väliseen
vuorovaikutukseen ja suhteeseen. Keskiössä on toisaalta mielenterveysongelmaisen
passivoituminen ja aloitekyvyttömyyden lisääntyminen ja toisaalta se, miten hän tulee
kohdatuksi muiden toimesta ja joutuuko hän mielenterveysongelmiensa vuoksi syrjinnän, kiusaamisen, vähättelyn tai jopa pelon kohteeksi. (Riikonen, 2008:158.)
2.2

Mielenterveysongelmien vaikutus työkykyyn

Vähäkylä (2009) kuvaa työn merkitystä seuraavasti: Työ rytmittää elämää, tuo aineellista
hyvinvointia ja toimeentuloa, tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisiin sosiaalisiin suhteisiin ja estää syrjäytymistä (Vähäkylä 2009:15). Työn katsotaan myös olevan keskeinen
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yhteiskunnallisen osallisuuden lähde sekä keskeinen identiteettiä määrittävä tekijä (Valkonen, Peltola & Härkäpää 2006:2). Nykytyöelämässä on tärkeää pystyä toimimaan erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä, sietää ristiriitoja ja epävarmuutta, sopeutua jatkuviin
muutoksiin ja kilpailuun sekä säilyttää roolinsa ja työidentiteettinsä jatkuvasti muuttuvissa työympäristöissä. Työelämän muutokset ovat kuitenkin hankalia erityisesti psyykkisesti sairaille. Toiset kuitenkin selviävät vaativista tehtävistä sairaudestaan huolimatta.
Ehkä syynä on se, että nämä henkilöt ovat juuri heille sopivassa työssä tai työympäristö
on oikeanlainen. Työnantajan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida työn kuormittavuus
sekä työntekijän kuormittuneisuus, erityisesti sellainen, joka on haitaksi tai vaaraksi terveydelle. Sen tehtävänä on poistaa mahdollinen haitallinen kuormitus, väkivallan uhka
ja häirintä. Työntekijän kokeman kuormituksen tarkempi selvittäminen ja mahdollisten
jatkotoimien kartoittaminen on työterveyshuollon tehtävä. (Vähäkylä 2009:17-21, 48.)

Kuvio 1. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt 2000–2018 (Eläketurvakeskus 2019)

Kuten ylläolevasta Eläketurvakeskuksen taulukosta käy ilmi, masennus oli vuonna 2018
suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, sen perusteella jäi työkyvyttömyyseläkkeelle yhteensä 3 500 henkilöä. Heistä naisia oli yli kaksi kolmasosaa,
joista kolme viidestä oli yli 45-vuotiaita. Kaikista vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneistä naisista yli 20 % oli työkyvyttömyyden syynä masennus. (Eläketurvakeskus
2019.)
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2.3

Mitä tarkoitetaan osatyökyvyllä?

Kuten Pekka Lehto (2003) toteaa, Työkyky ei ole yksiulotteinen käsite tyyliin ”joko sitä
on tai ei ole” (Lehto 2003:25). Teoksessa Osatyökykyinen työntekijä – vastauksia käytännön kysymyksiin Jaana Paanetoja kuvaa työkykyisyyden määrittelyyn liittyvän ajatus
työkyvyn normista, johon yksilön työkykyä verrataan. Se, millaista tuottavuutta ja kykyä
henkilöltä edellytetään, riippuu täysin suoritettavasta työtehtävästä, eli työkyky on aina
tehtäväsidonnainen ja kytkeytyy nimenomaan henkilön omaan työhön. Ketään ei näin
ollen voida yleisellä tasolla määritellä osatyökykyiseksi, vaan työkyky tulee aina suhteuttaa työtehtäviin ja niistä suoriutumiseen. Pelkkä sairaus tai vamma ei siis ole peruste
määrittää henkilöä osatyökykyiseksi. Henkilö, jolla on jokin sairaus tai vamma voi olla
täysin työkykyinen, jos hän tekee työtä, jonka suorittamiseen työkyvyn vaje ei vaikuta.
(Paanetoja, Kröger & Östman 2016:25–26.)
Työkyky liittyy läheisesti työsuorituksiin. Henkilön voidaan katsoa olevan työkykyinen,
jos hänen henkilökohtaiset edellytyksensä ja voimavaransa ovat tasapainossa työn ja
siitä suoriutumisen asettamien vaatimusten kanssa. Jos taas näiden kesken vallitsee
ristiriita, työkyvyn voidaan katsoa olevan vajavainen. Näin ollen osatyökykyisellä henkilöllä on jonkin asteisia vaikeuksia suoriutua työstään ja täyttää sen asettamia vaatimuksia. On syytä muistaa, että osatyökykyisyyden syynä ei suinkaan aina ole terveydelliset
syyt, vaan vamman ja sairauden lisäksi syynä voi olla myös vajavainen kielitaito, puutteet
koulutuksessa, vanhentunut ammattitaito tai ikääntyminen. (Paanetoja, Kröger & Östman 2016:25.)
Lehdon (2003) mukaan työkykyyn ja -kyvyttömyyteen liittyvät konkreettisten kädentaitojen lisäksi kiinteästi myös itsesuhde- ihmissuhdetaidot, itsetuntemus, elämänhallintakyky, stressinsietokyky, aiemmat kokemukset, oireiden hallintakyky sekä motivaatio ja
usko omiin voimiin. Usein mielenterveysongelmiin liittyy eriasteisia haasteita yllä mainituilla osa-alueilla sekä eristäytymistä omaan omiin oloihinsa sekä passivoitumista ja aloitekyvyttömyyttä, jotka usein johtavat pikkuhiljaa syrjäytymiseen. (Lehto 2003:24-25.)
Leena Vähäkylä (2009) taas muistuttaa, että työssä jaksamiseen ja selviytymiseen vaikuttavat mm. yksilön ammatilliset valmiudet, persoonallisuus, arvomaailma, stressinsietokyky ja työn merkitys. Työpaikalla yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat
työhyvinvointi, työn organisointi ja työnjako, työyhteisön olemus ja toimivuus, työn kuor-
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mittavuus, kiire ja työnhallinta, kehitysmahdollisuudet työssä sekä organisaatiomuutokset. Työkyvyttömäksi itsensä tunteva, mutta vailla työpaikkaa oleva henkilö todetaan
usein liian terveeksi työkyvyttömyyseläkkeelle, kun taas osa työkyvyttömiksi todetuista
henkilöistä tuntee itsensä ainakin osittain työkykyiseksi, mutteivat löydä itselleen ja työkyvylleen sopivaa työtä. (Vähäkylä 2009:15, 36.)
Työlainsäädännössä ei käytetä osatyökykyinen-käsitettä, vaan keskitytään sen sijaan
säätämään terveydentilan, työkyvyn, vammaisuuden, vamman ja sairauden vaikutuksista työsuhteeseen. Osatyökykyinen-termiä on alettu käyttää viime vuosina yleiskäsitteenä henkilöistä, joilla on vajausta työ- toimintakyvyssä. Aiemmin käytössä oli vajaakuntoinen-termi, mutta sen käytöstä luovuttiin pääosin vuonna 2015 perustuen vammaispoliittiseen ohjelmaan (VAMPO 2010–2015), jossa kiellettiin sen käyttö, jos sillä viitataan
vammaisiin henkilöihin. Juuri vajaakuntoinen-termin tilalle otettiin käyttöön termi osatyökykyinen. Ongelmallista on kuitenkin se, etteivät vammainen, vajaakuntoinen ja osatyökykyinen ole synonyymeja. (Paanetoja, Kröger & Östman 2016:25)
2.4

Työhön palaava tarvitsee tukea

Pekka Lehto (2003) muistuttaa, että työkyvyttömästä mielenterveysongelmaisesta ei tule
työkykyistä automaattisesti sillä, että hän saa työpaikan. Työkyvyn saavuttaminen vaatii
pitkän, määrätietoisen ja systemaattisen, usein vuosia kestävän kuntoutumisprosessin.
(Lehto 2003:25, 31.) Vaikeimmistakin psyykkisistä sairauksista on mahdollista toipua ja
palata takaisin työelämään, toteaa Leena Vähäkylä kirjassaan Työtä tehden – Mielenterveyskuntoutuja työelämässä. Hän on tuo esiin ongelmallisuuden siinä, että läheskään
kaikki työterveysasemat eivät tarjoa sairauslomilta palaaville tukipalveluita sovitusti ja
riittävän monipuolisesti. Vähäkylä toteaa, että tutkimustiedon mukaan työhön paluun
aktiivinen seuranta ja edistäminen vähentävät merkittävästi työstä poissaoloja ja näistä
syntyviä kustannuksia. Parhaimmillaan niillä on myös elämänlaatua parantava vaikutus.
Työterveyshuollon ja työpaikan sopimissa käytänteissä työhön paluun tukemiseksi on
kuitenkin eroja. Näitä käytänteitä on harvoin kirjattu työterveyshuoltosopimukseen tai suunnitelmaan. Usein tämä rajoittuu huomion kiinnittämiseen vain toistuviin sairaslomiin,
mikä saattaa johtaa terveystarkastukseen tai työkyvynarviointiin. Harvinaisempaa on,
että järjestetään kolmikantakeskustelu, jossa on paikalla työntekijän lisäksi tämän esimies sekä työterveyshuollon edustaja ja jossa voidaan sopia työhön paluuta tukevista
työjärjestelyistä ja työkokeilusta. (Vähäkylä 2009:20, 35.)
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Vaikka keinoja palata työelämään on paljon, vain harva palaa työelämään tai aloittaa
työelämän sairastuttuaan nuorena. Syy ei kuitenkaan ole aina mielenterveyskuntoutujassa, vaan usein työllistymisen esteenä ovat työnantajien ennakkoluulot ja pelko pitkistä
toistuvista sairaslomista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. (Vähäkylä 2009:48.)
2.5

Työ kuntouttavana toimintana

Järvikoski ja Härkäpää (2008) määrittelevät artikkelissaan Kuntoutuskäsityksen muutos
ja asiakkuuden muotoutuminen kuntoutuksen suunnitelmalliseksi ja monialaiseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa elämänhallinnassaan ja elämänprojektiensa toteuttamisessa silloin, kun hänen sosiaalisen selviytymisen ja integraation
mahdollisuutensa ovat uhattuna tai heikentyneet sairauden tai muun syyn vuoksi. Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohtana on usein diagnosoidun psykiatrisen sairauden lisäksi muitakin elämisen ja elämänhallinnan ongelmia. (Järvikoski & Härkäpää 2008:57).
Työllistymistavoitetta on jo pitkään pidetty mielekkäänä yksilön kannalta myös kuntoutuksen näkökulmasta. On ajateltu, että toimeentulon turvaamisen lisäksi työ tuo mukanaan myös muita elämänlaatua parantavia asioita. Työllä katsotaan olevan merkittävä
rooli niin sosiaalisen kuin psyykkisenkin hyvinvoinnin turvaajana, sillä työ tuo yleensä
mukanaan mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä mahdollistaa oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. (Valkonen, Peltola, Härkäpää 2006:2.)
Pekka Lehto (2003) toteaa, että joskus kuntoutukseen liittyy haitallista romantisointia, eli
kuntoutujan resursseja yliarvioidaan ja samalla vähätellään mielenterveysongelmien ja
lääkkeiden haitallisia vaikutuksia työkykyyn. Tämä saattaa johtaa liian koviin tavoitteisiin,
jotka aiheuttavat stressiä ja lisäävät epäonnistumisten riskiä. (Lehto 2003:25.) Tästä
syystä onkin tärkeää, että kuntoutuksen tavoitteet on laadittu yhdessä kuntoutujan
kanssa ja ne ovat aidosti saavutettavissa.
Työllä on mielenterveyskuntoutujalle suuri merkitys. Helsingin Klubitalon työvalmentaja
Kane Kanerva toteaa YLE:n artikkelissa, että kun on tasavertainen niin se vaikuttaa itsetuntoon todella paljon. Eniten palautetta tulee juuri siitä, että kuntoutuja tuntee olevansa jälleen tasavertainen ihminen muiden kanssa. Hän puhuu artikkelissa myös siitä,
kuinka työmarkkinoille palaaminen on erityisen tärkeää mielenterveyskuntoutujille ja harmittelee sitä, kuinka hankalaa siirtymätyöpaikkoja on löytää. (Sellgren 2014.)
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3
3.1

Mielenterveyskuntoutusta Klubitaloissa jo yli 70 vuoden kokemuksella
Klubitalojen historiaa

Esko Hänninen (2016) kertoo toimittamassaan teoksessa Mieleni minun tekevi – Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa, kuinka kansainvälisen Klubitaloliikkeen perustivat New Yorkissa vuonna 1944 mielisairaalasta kotiutuneet potilaat, jotka
halusivat jatkaa yhteydenpitoa kotiutumisensa jälkeen. Tämä ryhmä kutsui itseään nimellä WANA (We Are Not Alone) ja pyrki ehkäisemään mielenterveysongelmaisille tyypillistä eristäytymistä ja yksinäisyyttä järjestämällä tapaamisia kirjastoissa ja kahviloissa.
Vuonna 1948 WANA sai rahoituksen ja perusti kokoontumispaikakseen ensimmäisen
Klubitalon (Fountain House) keskelle Manhattania. Nimi Fountain House juontaa juurensa tuon ensimmäisen Klubitalon pihalla olleesta suihkulähteestä (fountain). (Hänninen 2016:32.)
Vuonna 1995 Fountain Housen johtajaksi palkattu John Beard kehitti Klubitalojen toiminnan perusperiaatteet, joiden pohjalta toimintaa on kehitetty vuosikymmenten aikana nykyiseen muotoonsa psykososiaalisen kuntoutuksen toimintamallina. Beardin lähtökohtina olivat mielenterveyskuntoutujien oikeus mielekkääseen työhön, toimintaan, arvostukseen ja kunnioitukseen, jotka ovat toiminnan kulmakivet vielä tänäkin päivänä. (Hänninen 2016:32.)
Eurooppaan Klubitaloliike rantautui 1980-luvulla, kun Tukholma, München, Amsterdam
ja Kööpenhamina saivat omat Klubitalonsa. 1990-luvulla Klubitalojen määrä Euroopassa
kasvoi entisestään ja jo 2000-luvulla yli puolet Euroopan Klubitaloista sijaitsi Pohjoismaissa. Vuonna 2016 Suomessa oli toiminnassa olevia Klubitaloja 25, mikä on eniten
Klubitaloja koko Euroopassa väkilukuun suhteutettuna. (Hänninen 2016:33.)
3.2

Klubitalojen arvot ja toimintaperiaatteet

Klubitalotoiminta on Hännisen mukaan määritelty psykososiaaliseksi kuntoutukseksi,
joka perustuu kuntoutujien omiin taipumuksiin, vahvuuksiin ja kehitystarpeisiin. Klubitalojen toiminnan keskiössä on kuntoutujien ihmisoikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Kuntoutujia kutsutaan Klubitaloissa jäseniksi, jotka muodostavat yhdessä jäsenyhteisön,
joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden monipuoliseen osallistumiseen, oppimiseen ja vertaistukeen. Jäsenillä on sekä jaettu omistajuus että jaettu vastuu toiminnasta ja sen
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onnistumisesta. Klubitalon jäsenillä on neljä perusoikeutta: oikeus paikkaan, johon voi
tulla ja jossa on mahdollisuus tuntea itsensä tervetulleeksi, tarpeelliseksi ja arvostetuksi;
oikeus mielekkääseen toimintaan, työhön ja uusien taitojen oppimiseen; oikeus mielekkäisiin ja tasavertaisiin ihmissuhteisiin; oikeus paikkaan, johon voi myös aina palata –
Klubitalon jäsenyydelle ei määritellä aikarajaa. Klubitalon jäsenillä on myös velvollisuuksia. Heidän on määrä osallistua, omat voimavaransa huomioiden, Klubitalon työpainotteisiin päiviin sekä yhteisiin töihin kuten ruuanlaittoon, siivoukseen, uusien jäsenien perehdyttämiseen, hallinnollisiin tehtäviin ja kaikkeen, mitä Klubitalon ylläpito vaatii. (Hänninen 2016:35.) Alla on esitelty Klubitalojen toimintaa ohjaavat arvot kiteytettynä.

Kuvio 2. Klubitalojen toimintaa ohjaavat arvot (Hänninen 2016: 37)

Klubitalojen toiminnan ydinarvot ovat ihmisarvo ja -oikeudet, vapaaehtoisuus, tasa-arvo
ja yhdenvertaisuus sekä yhteisöllisyys, jotka on tarkemmin kuvattu yllä. Klubitalojen tehtävänä on tukea ja kannustaa jäseniään aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä saamaan takaisin omanarvontuntonsa. Aktiivisen toiminnan ja tavoitteellisen yhdessäolon
on katsottu olevan tähän paras tapa. (Holm 2003:144.) Klubitalojen kansainvälisten laa-
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tusuositusten mukaan Klubitalon on tarkoitus mahdollistaa jäsentensä paluu ansiotyöhön (Hänninen 2016:138). Klubitalot tukevat jäsentensä työllistymistä ensisijaisesti siirtymätyöpaikkaohjelmien avulla, mutta myös itsenäisten työpaikkojen sekä tuetun työllistymisen muodossa (Valkonen, Peltola & Härkäpää 2006:10).

Kuvio 3. Maailman terveysjärjestön suosittelema rakenne mielenterveyspalveluille – pyramidimalli. (Hänninen 2016: 79)

Hänninen (2016) kiteyttää, että Klubitalojen tehtävä on täydentää mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta. Ylläolevassa kuvassa Klubitalotoiminta on sijoitettu osaksi mielenterveyspalveluiden pyramidimallia. Klubitalomenetelmä tulisikin integroida kiinteäksi osaksi
paikallista, seudullista tai alueellista mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuutta. Sairaalat, poliklinikat, lääkehoito sekä erilaiset terapiat ovat usein hyödyllisiä mielisairauksien akuutteihin oireisiin, mutta niillä ei usein ole kovinkaan suurta vaikutusta sairauden
sivuvaikutuksiin kuten köyhyyteen, toimettomuuteen, työttömyyteen, yksinäisyyteen ja
eristäytyneisyyteen (Lehto 2003: 26). Klubitalot toimivatkin ensisijaisesti kuntoutujien toipumista ja itsenäisyyttä tukevina oppimis- ja vertaistukiyhteisöinä. Klubitalot toimivat
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myös siltana terveydenhuollon palveluista yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja sujuvaan
arkeen. (Hänninen 2016: 86.)
Klubitaloilla osallisuus on suuressa roolissa kaikessa toiminnassa. Tätä ovat tutkineet
muun muassa Melisa Stevanovic, Taina Valkeapää, Elina Weiste ja Camilla Lindholm
(2018) tutkimuksessaan Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa. He keskittyivät tutkimuksessaan erityisesti keinoihin, joilla Klubitalon ohjaajat säätelevät mielenterveyskuntoutujien osallisuutta päätöksentekoon. Tutkimus osoittaa, että
ohjaajien ja jäsenten roolit eroavat toisistaan siinä, että ohjaajat ottavat jäseniä enemmän vastuuta vuorovaikutuksen etenemisestä ja siitä, että päätökset tehdään yhdessä.
Ohjaajien rooli on ikään kuin olla osallisuuden mahdollistajia jäsenille. (Stevanovic ym.
2018:414.)
Tätä aihetta käsittelevät myös Chia-Ling Chung, Francesca Pernice-Duca, David E.
Biegel, Marissa Norden ja Ching-Wen Chang (2016) tutkimuksessaan Family perspectives of how their relatives with mental illness benefit from Clubhouseparticipation: a qualitative inquiry. He haastattelivat tutkimuksessaan Klubitalon asiakkaiden perheenjäseniä ja kartoittivat, millaisia positiivisia muutoksia nämä olivat huomanneet läheisessään
Klubitalolla käymisen myötä. Yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset nousevat esille
tutkimustuloksissa. (Chung ym. 2016.)
Myös Susan Okon ja Debra Webbin (2014) artikkelissa Self-Determination: A Curriculum
of Empowerment for Health and Wellness in a Psychosocial Rehabilitation Clubhouse
osallisuus ja Klubitalon toimintaan osallistuminen näyttäytyvät kuntoutumisen kannalta
merkittävässä roolissa. Ihminen ei ole osa yhteisöä ilman osallisuuden kokemusta. Osallisuuden kokemukset ja yhteisöllisyys tukevat jäseniä ja mahdollistavat heidän aktiivisen
toimijuutensa. Turvallisessa yhteisössä on tilaa luoda omia tavoitteita ja yhteisön tuki
auttaa näiden saavuttamisessa ja uusien tavoitteiden asettamisessa. Erityisesti mielenterveyskuntoutujille on tärkeää kokea olevansa merkittävä osa jotain yhteisöä. (Okon &
Webb 2014.)
3.3

Klubitalot ja niiden toiminta

Klubitaloilla on jäsenten lisäksi tietysti myös henkilökuntaa. Klubitalojen henkilökunta ja
jäsenet ovat keskenään tasavertaisia ja osallistuvat yhdessä kaikkeen työhön ja toimin-

12

taan. Henkilökunta toimiikin pikemminkin toimintaan virittäjinä. (Hänninen 2016:35.) Klubitalojen henkilökunnan ja jäsenten välinen suhde on merkittävästi erilainen kuin missään muissa mielenterveystyönyksiköissä. Erityisen tästä suhteesta tekee se, että se
perustuu yhdessä tasavertaisesti työn tekemiseen sekä molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. (Propst 2003:31.)
Klubitalon toimintaan ei sisälly minkäänlaista terapiaa. Se ei myöskään pidä sisällään
perinteistä suojatyötä tai ulkopuolisille tahoille tehtävää alihankintatyötä. Työpainotteisen
päivän on tarkoitus tarjota jäsenille mielekästä työtä, joka on tarpeellista Klubitalon toiminnan kannalta. Tärkeää on se, että työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden voi kokea välittömästi työtä tekemällä ja toimintaan osallistumalla. (Hänninen 2016:36.) Työpainotteinen päivätoiminta on luonteeltaan uusien taitojen opettelua ja erilaisten töiden
kokeilua, jotta jäsenillä on mahdollisuus kehittää itseään ja oppia vahvuuksiaan. Monet
työtehtävät ovat sellaisia kuin yleensä työelämässä, sillä tarkoitus on valmentaa jäseniä
työelämään. (Hänninen 2016:242.) Alla on esimerkki Klubitalon viikko-ohjelmasta.

Kuvio 4. Helsingin Klubitalon viikko-ohjelma (Hänninen 2016: 138)
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Liina Rantanen on yksi Hännisen (2016) toimittamaan teokseen kirjoittaneista ja korostaa Klubitalotoiminnan merkitystä muistuttamalla, että mielenterveyspalvelut ja kuntoutukset ovat yleensä pakonomaisia ja juuri siksi Klubitalotoiminnassa vapaaehtoisuus on
yksi sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Vapaaehtoisuus mahdollistaa jäsenille aidon osallisuuden kokemuksen, mahdollisuuden vaikuttaa asioihin sekä edesauttaa heidän itsenäisyyttään ja matkaansa kohti täysivaltaista kansalaisuutta. Jäsenillä on vapaus päättää
itse, kuinka usein ja paljon Klubitalolla viettävät aikaa. Näin heillä on myös vastuu siitä,
että he käyvät Klubitalolla riittävästi toipumisensa edistymiseksi tai jo saavutetun kunnon
ylläpitämiseksi. (Rantanen 2016:55.)
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry perustettiin vuonna 2001 Helsingin Klubitalon taustaorganisaatioksi ja se toimi vuoteen 2014 asti nimellä Helsingin Klubitalot ry. ESKOT
ry:llä on seitsemän toiminnassa olevaa Klubitaloa: Helsingin Klubitalo (1997–),
Itä-Helsingin Klubitalo (2009–), Nurmijärven Klubitalo (2017–), Tikkurilan Klubitalo
(2014–), Lahden Klubitalo (2001–), Imatran Klubitalo (1999–) ja Tuusulanjärven Klubitalo
(2002–). (Tietoa Meistä – Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry n.d.)
Itä-Helsingin Klubitalo perustettiin vuonna 2009 ja se sijaitsee Myllypurossa Liikuntamyllyn tiloissa. Itä-Helsingin Klubitalo toimii Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n alaisuudessa. Suomen Klubitalot ry on Suomen Klubitalojen kattojärjestö, Clubhouse Internationalin ollessa valtakunnallinen järjestö, joka valvoo ja ohjaa Klubitalojen toimintaa ympäri maailmaa. (Tietoa meistä – Itä-Helsingin Klubitalo n.d.)
3.4

Miten Klubitalon jäsenyys käytännössä näyttäytyy?

Klubitalojen jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksuton. Jokaisella jäsenellä
on toimintakyvystään ja sairautensa laadusta riippumatta tasavertainen oikeus osallistua
Klubitalon toimintaan haluamallaan tavalla. Klubitalojen henkilökuntamitoitus on suunniteltu niin, että se on riittävä työllistämään jäsenistönsä, mutta riittämätön ylläpitämään
Klubitaloa ja sen toimintaa ilman jäsenistön apua. Jäsenistön osallistuminen on siis välttämätöntä, jotta Klubitalon toiminta on mahdollista. (Propst 2003:29-31.)
Klubitaloissa päähuomio on jäsenten vahvuuksissa, taipumuksissa ja kyvyissä sekä näiden tukemisessa ja esiin nostamisessa, toiminnan suunnittelussa on lähtökohtana löytää
jokaiselle jäsenelle mielekästä ja hänen vahvuuksiaan tukevaa tekemistä. Kaikki Klubi-
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taloilla tehtävä työ on suunniteltu niin, että se auttaa jäseniä saamaan takaisin omanarvontuntoaan, itseluottamustaan sekä mielekkyyttä elämälleen. Jäsenillä on aidosti mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin, tämä pitää sisällään myös hallinnolliset tehtävät, rekrytoinnit ja perehdyttämiset. Jäsenet eivät todellakaan ole Klubitalolla ainoastaan keittämässä kahvia ja siivoamassa, vaan osallistuvat halujensa ja kykyjensä mukaan kaikkiin tarjolla oleviin työtehtäviin. (Joona & Nikula 2016:128, Hänninen 2016:138–
140.)
Klubitalolla jäseniä kannustetaan myös pitämään huolta hyvinvoinnistaan ja viettämään
vapaa-aikaa mielekkäästi. Klubitaloilla järjestetään viikoittain erilaisia edullisia harrasteja opintoryhmiä sekä tutustutaan lähiseudun harrastusmahdollisuuksiin. Vapaa-ajan ja
juhlapyhien viettoja järjestetään Klubitaloilla mahdollisuuksien mukaan myös iltaisin ja
viikonloppuisin. (Joona & Nikula 2016:128.) Vapaa-ajan toiminnankin tulee olla Klubitalojen kansainvälisten laatusuositusten mukaista eli vastuullista, korkeatasoista, tavoitteellista ja jäsenten kuntoutumista tukevaa. Se ei voi siis olla satunnaista ja suunnittelematonta ajan kuluttamista tai passiivista yhdessä samassa paikassa oleilua. Kuten työpainotteisissa päivissä, myös Klubitalojen vapaa-ajan toiminnoissa ihmissuhteet ovat
keskiössä ja siksi niiden tulisi olla osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta edistäviä.
Alkoholi ei kuulu Klubitalojen toimintaan missään muodossa, edes vapaa-ajan toiminnassa. (Holm 2003:144.)
3.5

Klubitalot väylänä työelämään

Klubitaloilla ei ole työllistymistä varten sisäistä liiketoimintaa, erillisiä liikeyrityksiä tai suojatyöpaikkoja, vaan ne mahdollistavat jäsentensä paluun ansiotyöhön siirtymätyön sekä
tuetun työllistymisen ohjelmien avulla. Klubitalon siirtymätyöohjelma tarjoaa jäsenille
mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille osa-aikaisesti. Klubitalon siirtymätyöohjelmassa erityistä on se, että Klubitalo takaa sijaisen jäsentensä työstä poissaolojen ajaksi. Siirtymätyössä tärkeintä on jäsenen halu tehdä työtä. Työskentelyn on tapahduttava työnantajan toimitiloissa ja siitä on maksettava yleisen palkkatason mukaista
palkkaa suoraan jäsenelle. Siirtymätyö on luonteeltaan työhön kuntouttavaa työkokeilua,
joka on osa- ja määräaikaista, yleensä noin 15-20 tuntia viikossa 6-9 kuukauden ajan.
Jäsenen valitseminen ja valmentaminen siirtymätyöhön on Klubitalon henkilökunnan ja
jäsenten vastuulla. (Hänninen 2016:146–149.) Leenä Vähäkylä (2009) määrittelee siirtymätyön olevan yleensä sellaista työtä, joka on mahdollista oppia käytännössä työtä
tekemällä (Vähäkylä 2009:47). Siirtymätyön tavoitteena on auttaa jäseniä saamaan lisää
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työkokemusta, päivittämään ansioluetteloaan, vahvistamaan asemaansa yhteiskunnan
täysivaltaisena jäsenenä sekä sen myötä kasvattamaan itseluottamustaan. Jäsenten
mahdollisuudet työllistyä itsenäisesti paranevat sen myötä, että he saavat kokeilla työntekoa eri yrityksissä ja työtehtävissä. (Bilby 2003:103.)
Klubitaloilla on oma tuetun työllistymisen ohjelma, jonka tarkoitus on auttaa jäsentä työllistymään tai säilyttämään työnsä. Tuetun työllistymisen ohjelma pohjaa ajatukseen, että
jokaisella on oikeus ja kyky tehdä työtä, kunhan hän saa työssä selviytymiseen tarvitsemaansa tukea (Valkonen, Peltola, Härkäpää 2006:11). Tuettu työ on määräaikainen tai
vakituinen työsuhde, jossa jäsen saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Klubitalojen
tuetun työllistymisen mallissa olennaista on se, että Klubitalolta ollaan yhteydessä työnantajaan sekä jäseneen, jotta voidaan kartoittaa jäsenen tuentarpeita ja vastata näihin
tarpeen mukaan ja näin tukea hänen työssäjaksamistaan ja työtehtävistä suoriutumistaan. Klubitalon puolelta jäsenen tukena on tehtävään koulutetut työvalmentajat. Työvalmentaja opettelee usein ensin itse työtehtävät, jotka kuuluvat jäsenen työhön, voidakseen olla mahdollisimman hyvin tämän tukena. (Hänninen 2016:148–149.)
3.6

Puuttuva Pala -hanke

Puuttuva Pala on ESR:n ja STEA:n rahoittama Metropolia Ammattikorkeakoulun ja
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteinen hanke, jonka tarkoitus on vuosien 20192021 aikana kehittää osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön
malli, joka sijoittuu nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden
välille (Puuttuva Pala – Tuetun keikkatyön malli n.d.).
Tuetun keikkatyön on tarkoitus tarjota työnhakijoille mahdollisuus kokeilla työelämävalmiuksiaan sekä saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyötä tarjoaville työnantajille mallin on tarkoitus olla hallinnollisesti kevyt tapa työllistää ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Puuttuva pala -mallia kehitetään
yhdessä pitkäaikaistyöttömien, työelämän ulkopuolella olevien, järjestöjen, yritysten ja
muiden potentiaalisten keikkatyöntarjoajien, oppilaitosten, kaupunkien TE-toimistojen ja
muiden tarpeellisten sidosryhmien kesken. Tuetun keikkatyön malli sisältää keikkatyöntekijöiden ja -työntarjoajien rekrytoinnin, työtehtävien ja tarvittavan tuen arvioinnin ja
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muotoilun, keikkatyöntekijän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen, perehdytyksen keikkatyöntarjoajille ja työyhteisöille, keikkatyön järjestämisen ja tukemisen sekä
verkoston rakentamisen (Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli n.d.)
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4

Sosiaalipedagogiset orientaatiot

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan nimittää siltatieteeksi, joka yhdistää näkökulmia yhteiskunta- ja kasvatustieteistä. Sen ymmärtämiseksi, millaista kasvatuksellista ajattelua,
työtä ja toimintaa sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan, on hyvä tarkastella erikseen sanan
kumpaakin osaa. Sosiaalisella viitataan ensinnäkin ihmisten välisyyteen, vuorovaikutukseen, yhteiselämään, yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen, eli siihen miten ihmiset toimivat yhdessä ja suhteessa toisiinsa. Se on siis ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteiselämän ja yhteisöllisyyden tarkastelua ja tukemista. Toisaalta sillä voidaan viitata myös
yhteiskunnallisuuteen eli ihmisen kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisiin suhteisiin.
Tällöin se nähdään ihmisten ja yhteiskunnan välisen suhteen ymmärtämisenä ja vahvistamisena. Kolmas sosiaalipedagogiikan näkökulma viittaa sosiaaliseen nimenomaan yhteiskunnallisen huono-osaisuuden, ongelmien ja niissä auttamisen kautta. Silloin puhutaan yhteiskunnallisen huono-osaisuuden pedagogisesta kohtaamisesta, ehkäisemisestä ja lievittämisestä. (Nivala & Ryynänen 2019:16.)
Siinä missä sosiaalinen on mahdollista määritellä usealla eri tavalla, pedagogiikalla tarkoitetaan useimmiten oppia kasvatuksesta. Pedagogiikka ei tyydy vain tarkastelemaan
kasvatusta ilmiöinä ja tapahtumina tai pyri kuvailemaan, selittämään ja ymmärtämään
kasvatustodellisuutta. Pedagogiikka pyrkii tunnistamaan ja sitä kautta sitoutumaan vallitseviin arvoihin, asettamaan kasvatustoiminnalle näiden mukaiset tavoitteet ja kehittämään kasvatustoimintaa näiden tavoitteiden mukaisesti. Pedagogisesti on siis tärkeää
tunnistaa missä todellisuudessa toimitaan, mitkä ovat vallitsevat arvot ja miten kasvatustoimintaa toteutetaan ja kehitetään suhteessa näihin. Sosiaalipedagogiikassa kasvatus
nähdään erityisesti kasvuprosessina, jolla on ulkoapäin määritettyjä tai yhdessä asetettuja tavoitteita, joiden saavuttamisessa ihmistä kasvattamisen sijaan tuetaan. (Nivala &
Ryynänen 2019:17.)
Sosiaalipedagogiikka voidaan vielä jakaa kahteen eri perustehtävään, jotka pohjaavat
kahteen eri kehityslinjaan. Laajempi näistä tehtävistä on niin sanottu yleinen tehtävä eli
kaikkien ihmisten sosiaalisen kasvun tukeminen yhteisöissään sekä yhteiskunnan jäseninä. Tieteen näkökulmasta tällöin tarkastellaan ihmisen kasvua sekä sen tukemista ja
myös kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisuutta. Toisena suppeampana sosiaalipedagogiikan tehtävänä nähdään erityinen tehtävä, jolla tarkoitetaan niiden ihmisten kasvatuksellista kohtaamista, joiden elämää uhkaavat erityiset tarpeet, riskit, sosiaaliset on-
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gelmat ja yhteiskunnallinen huono-osaisuus. Tällöin sosiaalipedagogiikka nähdään tieteenä, joka tarkastelee sosiaalista huono-osaisuutta ja sen moninaisuutta. (Nivala &
Ryynänen 2019:56–58.)
4.1

Osallisuus

Osallisuudella tarkoitetaan yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Osallisuus on aina yksilön subjektiivinen kokemus kuulumisesta yhteisöön, eikä kukaan muu voi määrittää onko
joku osallinen vai ei. Osallisuus rakentuu sosiaalisista suhteista, joiden pohjalta muodostuu tunne yhteisöön kuulumisesta. Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan sekä osallistumista että kuulumista. Osallisuuden kehittymisen kannalta on tärkeää, että yhteisön jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja aidosti vaikuttaa yhteisön asioihin. (Nivala &
Ryynänen 2019:138–139.) Elina Nivala (2008) korostaa, että osallisuus on hyvinvoinnin
edellytys, joka vahvistuu kokonaisvaltaisessa persoonallisessa ja sosiaalisessa kasvuprosessissa. Osallisuuden vahvistamisella tarkoitetaan siis kokonaisvaltaista persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukemista, joka yleensä tähtää myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Vaikka osallisuuden vahvistaminen usein nähdään syrjäytymisen ehkäisyn vastineena ja näillä kahdella onkin yhteneviä tavoitteita, niin osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen eivät silti ole yksi ja sama asia. (Nivala 2008: 10-11.)
Työkirja on suunniteltava sellaiseksi, että se tukee Klubitalon jäsenten osallisuutta. Työkirjan on oltava sellainen, että sitä voi täyttää osittain itsenäisesti ja toisaalta sen on oltava hyödynnettävissä tavoitekeskusteluissa ja työvalmennuksessa. Työkirja on työkalu
nimenomaan jäsenelle itselleen, jotta hän voi oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja
taitojaan, mutta hän ei voi tunnistaa näitä ilman Klubitalontoiminnan tuottamaa osallisuudenkokemusta. Klubitalon arvojen ja toimintaperiaatteen mukaisesti jäsenten on saatava
olla osallisia myös heille suunnatun työkirjan suunnittelussa.
4.2

Voimaantuminen

Voimaantumisen (engl. empowerment) käsite on peräisin 1960-luvulta ja sen juuret ovat
vähemmistöjen epätasa-arvoa ja sortoa koskevassa keskustelussa. Voimaantumisella
on alun perin tarkoitettu prosessia tai prosessin lopputulosta, jossa yksilön tai ryhmän
avuttomuus tai vallattomuuden kokemus vähenee. Voimaantumisella on yhteiskunnallinen sekä yksilöllinen taso. Yksilötasoisessa voimaantumisen prosessissa yksilön tieto ja
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tietoisuus lisääntyy, itsearvostus vahvistuu ja hallinnan tunne lisääntyy. Kuntoutujan kohdalla tämä tarkoittaa, että hänellä on mahdollisuus suunnitella omaa elämäänsä ja tehdä
siihen ja kuntoutukseensa liittyviä valintoja. Siksi kuntoutujalla tulisi olla kuntoutuksen
aikana mahdollisuus reflektoida omaa elämäänsä, tulevaisuuden näkymiään ja mahdollisuuksiaan sekä kuntoutuksensa edistymistä. (Järvikoski 2013: 39-40.)
Voimaantumisen käsite voidaan määritellä rakenteellisten tekijöiden kautta, jolloin ihmisen elämän haasteet tunnistetaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviksi. Tällöin voimaantuminen nähdään erityisesti yhteiskunnallisesti heikossa asemassa elävien ihmisten itsetunnon ja yhteiskunnallisen ymmärryksen tukemisena sekä heidän tilannettaan
parantavan muutoksen edistämisenä. Toisaalta voidaan myös ajatella voimaantumisen
olevan nimenomaan yksilön voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä
sekä sitä kautta hänen toimintakykynsä parantamista. (Nivala & Ryynänen 2019:158.)
Työkirjan tarkoitus on auttaa Klubitalojen jäseniä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja
taitojaan ja toisaalta herättää pohtimaan miten jo olemassa olevaa osaamista voisi hyödyntää työelämässä. Monilla mielenterveyskuntoutujilla itsetunto on huono ja tuntuu,
ettei ole mitään osaamista ja työkykyä, vaikka he Klubitalolla olisivatkin aktiivisia toimijoita, joilta sujuvat työtehtävät ja muiden perehdyttäminenkin mallikkaasti (Multala 2020).
Voimaantumisen kokemuksia voi saada, kun huomaa ja sisäistää osaavansa ja olevansa
hyvä jossakin. Ihminen ei voi hyödyntää potentiaaliaan tunnistamatta sitä.
4.3

Toimijuuden mahdollistaminen ja tukeminen

Sosiaalipedagogiikalle on ominaista ihmisen toimijuuden ja osallistumisen tukeminen.
Ihminen nähdään objektin sijaan subjektina eli aktiivisena toimijana ja kaikessa pyritään
lisäämään hänen omaa aktiivisuuttaan ja toimijuuttaan sen sijaan, että tehtäisiin päätöksiä ja toimia hänen puolestaan. On kuitenkin oltava tarkkana siinä, että on kyse aidosti
toimijuuden vahvistamisesta eikä yksilön vastuuttamisesta yhteiskunnan taakan helpottamiseksi. (Nivala & Ryynänen 2019:196.)
Eliisa Leskisenoja korostaa, että yksilön subjektiivisuuteen liittyy olennaisesti myös subjektiivinen hyvinvointi eli hänen kognitiivinen arvionsa ja emotionaalinen kokemuksensa
omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Henkilö, jonka subjektiivinen hyvinvointi on run-
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sasta, kokee paljon positiivisia ja vähän negatiivisia tunteita. Olisi tärkeää pyrkiä vaikuttamaan tähän subjektiivisesti koettujen positiivisten ja negatiivisten tunteiden suhteeseen ja pönkittää uskoa omaan toimijuuteen ja hyvinvointiin. (Leskisenoja 2017:35.)
Klubitaloilla toiminnan keskiössä on nimenomaan jäsenten toimijuuden tukeminen ja
mahdollistaminen. Mitään ei päätetä ja tehdä heidän puolestaan, vaan kaikki päätökset
tehdään yhdessä ja jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa. (ks. 3.3.) Juuri itsenäisen toimijuuden tukeminen onkin usein sosiaalialan työntekijöille haastavaa, sillä
asioita ei saisi tehdä asiakkaan puolesta vaan olisi keskityttävä löytämään tapoja herättää hänessä motivaatio ja halu tehdä itse. Tässä työkirjan olisi tarkoitus olla apuna, sillä
se haastaa Klubitalojen jäseniä itse pohtimaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan sekä pohtimaan miten niitä voisi kehittää.
4.4

Integraatio ja emansipaatio

Integraatio on keskeinen termi sosiaalipedagogiikkaa määriteltäessä, sillä sosiaalipedagogiikka syntyi teollistumisen aikakaudella ratkomaan yhteiskuntien integraatio-ongelmia. Se ydintehtäväksi muodostui epäonnistuneesta sosialisaatiosta johtuvan poikkeavuuden korjaaminen ja ihmisten uudelleenintegrointi yhteiskuntaan. Jos sosialisaatioprosessi toteutuu onnistuneesti, ihminen integroituu eli kiinnittyy yhteiskuntaan. Tällöin
hän löytää itselleen paikan yhteiskunnasta ja voi toteuttaa itseään mielekkäällä tavalla ja
elää yhdessä muiden kanssa. Nykyään ei kuitenkaan ajatella, että jokaiselle olisi joku
tietty ennalta määrätty paikka yhteiskunnassa vaan enemmän on kyse aktiivisesta toimijuudesta yhteiskunnassa. (Nivala & Ryynänen 2019:152.)
Sosiaalisen integraation tarkasteluun liittyy vahvasti myös emansipaatio. Ei voida ajatella, että yksilön ja yhteiskunnan suhteessa olisi kyse pelkästään yhteiskunnan tarpeiden täyttämisestä, vaan yksilöllä katsotaan olevan oikeus itsensä toteuttamiselle. Toteuttaakseen itseään yksilön on vapauduttava ulkopuolelta määrätyistä rajoituksista ja
valmiista raameista, löydettävä kiinnittymiskohtia, jotka tukevat omaa kokemusta itsestä
ja saatava tilaa ja tukea omien elämänkokemustensa tarkasteluun. Kun yksilöiden integroitumista yhteiskuntaan tuetaan oikealla tavalla he ymmärtävät toisiaan ja alkavat yhdessä rakentaa itselleen inhimillisempää ja toimivampaa yhteiskuntaa. (Nivala & Ryynänen 2019:152–153.)
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Sosiaalipedagogiikassa emansipaatiolla viitataan kasvuprosessiin, jossa ihminen vapautuu ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteisvastuullisesti yhdessä muiden kanssa. Emansipaatiosta ja emansipatorisista arvoista puhutaan erityisesti syrjäytyneiden ihmisten aseman ja tilanteen kohentamisen yhteydessä (Raunio
2009: 87).
Sisäisestä emansipaatiosta puhutaan, kun ihminen vapautuu oman mielensä sisäisistä
rajoitteista, kuten ennakkoluuloista ja liiallisista odotuksista. Ulkoisessa emansipaatiossa
taas on kyse sellaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytäntöjen muuttamisesta,
jotka estävät ihmisiä tekemästä valintoja ja toimimasta mielekkäällä tavalla omien ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Nämä molemmat emansipaation muodot ovat riippuvaisia toinen toisistaan. (Nivala & Ryynänen 2019:153–154.)
Klubitaloilla pyritään nimenomaan tukemaan jäseniä, jotta he sisäisen emansipaation
kautta vapautuisivat esimerkiksi itseään rajoittavista stigmoista ja alkaisivat yhdessä toteuttaa toimintaa ja muutosta yhteisiä tavoitteita saavuttaakseen, jolloin toteutuu myös
ulkoinen emansipaatio. Näihin samoihin tavoitteisiin pyritään myös Kohti keikkatyötä
-työkirjan avulla.
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5

Tutkimuksellinen kehittämistyö

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö on osa Puuttuva pala -hanketta ja sen tavoitteena
on tukea Klubitalojen jäsenten keikkatyöhön valmentautumista. Työkirjan on tarkoitus
toimia välineenä, jolla Klubitalon jäsenet voivat arvioida omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan ja tämän myötä huomata olevansa työkykyisempiä kuin uskovatkaan, mikä taas
toivottavasti motivoisi heitä rohkeammin hakeutumaan työelämään esimerkiksi Puuttuva
Pala -hankkeen tuetun keikkatyön mallin avulla. Tarkoitus on nimenomaan poistaa sisäsyntyisiä esteitä, kielteisiä ajatusmalleja, stigmaa ja osattomuuden kokemuksia, jotka
estävät jäseniä pääsemästä takaisin työelämään ja elämässä eteenpäin. Sosiaalialan
työntekijän yksi perimmäinen tehtävä on auttaa ihmisiä löytämään omat, yhteisönsä ja
yhteiskunnan voimavarat sekä keinot hyödyntää näitä voimavaroja terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta mielekkäästi (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005).
5.1

Kehittämisprosessi

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä yhdistyvät teoriatieto ja sen pohjalta jonkin käytännön ongelman ratkaiseminen tai uuden palvelun tai tuotteen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä ei ainoastaan todeta tai selitellä olemassa
olevia asioita, vaan keskitytään viemään asioita konkreettisesti eteenpäin, sekä kuvaamaan koko tätä muutosprosessia. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä voidaan kerätä
ja soveltaa tutkimuksellista tietoa käytäntöön erilaisin menetelmin. Parhaimmillaan tutkimuksellisessa kehittämistyössä luodaan myös uutta käytäntöön pohjaavaa tietoa, joka
dokumentoidaan ja on julkaisun jälkeen työelämän hyödynnettävissä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014:18-22.)

Kuvio 5. Muutostyön prosessi (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014: 23)
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Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämistyönä. Tutkimuksellinen kehittämistyö voidaan rinnastaa yksinkertaiseen kolmivaiheiseen muutosprosessiin (ks. kuvio
5). Ensimmäinen vaihe on suunnitteluvaihe (S), jossa asetetaan kehittämistyölle tavoitteet, kartoitetaan haasteet ja tehdään näiden pohjalta suunnitelma, miten tavoitteisiin
päästään. Tämän jälkeen on vuorossa toteutusvaihe (T), jonka aikana edetään suunnitelman mukaisesti. Lopuksi on vuorossa arviointi (A), jolloin arvioidaan koko prosessin
onnistumista ja tavoitteisiin pääsyä. Usein tämän arvioinnin pohjalta tehdään uusi suunnitelma, miten kehittämistä voidaan jatkaa. Opinnäytetyö on usein vain pieni osa organisaation muutoksen prosessia ja voi keskittyä esimerkiksi vain yhteen muutoksen prosessin vaiheeseen, mutta opinnäytetyön itsessään tulee sisältää nämä kaikki kolme vaihetta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014:22-23.)

Kuvio 6. Tutkimuksellisen kehittämistyön luonne (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014: 18)

Tutkimuksellisella kehittämistyöllä tarkoitetaan sitä, että kehittämistyö pohjaa teoriatietoon ja tehdyt ratkaisut sekä tuotettu tieto rakentuvat olemassa olevan tiedon päälle (ks.
kuvio 6). Teoria- ja käytännön tieto kulkevat käsi kädessä läpi prosessin. Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä myös siten, että kehittäminen etenee järjestelmällisesti,
analyyttisesti ja kriittisesti. On tärkeää osoittaa mihin tietoon kehittämistyö pohjaa, sekä
raportoida kehittämisen vaiheet ja tulokset ja analysoida kehittämisprosessi. Omat kokemukset ja valmiudet eivät ole tutkimuksellista tietoa, ellei niitä tarkastella kriittisesti.
(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014:20-21.)
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5.2

Lähestymistapa

Lähestymistapani oppaan suunnitteluun on ennen kaikkea sosiaalipedagoginen, mutta
koska työkirja on suunnattu nimenomaan aikuisille, on aikuiskasvatuksen näkökulma
myös huomioitava. Leena Kurki kiteyttää teoksessa Aikuisten kasvu ja aktivointi sosiaalipedagogisen aikuiskasvatuksen peruslähtökohdat Quintanan (1986) mukaan seuraavasti: 1. Aikuiskasvatus on luonteeltaan osallistavaa; 2. Aktiivisuus on erityisen tärkeässä roolissa aikuiskasvatuksessa; 3. Aikuisten kasvattaja on ennen kaikkea innostaja;
4. Aikuiskasvatus on yhteinen etsimisen ja oppimisen prosessi; 5. Tämän prosessin
myötä aikuiset havaitsevat omat tarpeensa ja tavoitteensa; 6. Yksilöllisten tarpeiden rinnalla kulkee ymmärrys yksilöiden vaikutuksesta yhteisöön; 7. Yhteisöllisten ongelmien
havaitsemisen myötä näitä ongelmia ryhdytään yhdessä ratkaisemaan; 8. Aikuiskasvatuksen prosessin perimmäinen tarkoitus on johdattaa ihmiset arvioimaan todellisuuttaan
ja etsimään ratkaisuja ongelmiin; 9. Lopullinen toivottu tulos on inhimillinen vapautus ja
yksilöiden elämänlaadun parantuminen. (Kurki 2014: 120.)
Kurjen (2014) mukaan ihminen sitoutuu toimintaan nimenomaan osallistumalla. Tämän
toiminnan myötä hän kykenee muuttamaan arkielämäänsä laadultaan paremmaksi. Innostajan ja innostettavan välisen suhteen on perustuttava tasavertaiseen dialogiin. Innostajan on oltava myös valmis väistymään, kun hän huomaa innostettavan omien voimavarojen aktivoituneen. (Kurki 2014: 124.)
5.3

Eettiset periaatteet

Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia on koostanut sosiaalialalle eettiset periaatteet (ks.
kuvio 7), joihin kaikkien sosiaalialalla työskentelevien tulisi sitoutua ammattijärjestön jäsenyydestä riippumatta. Ammattieettinen valmius, kypsyys ja harkinta ovat oleellinen
osa sosiaalialan työskentelevien ammattitaitoa, sillä työssä joutuu usein kohtaamaan tilanteita, joissa on pohdittava ja ylläpidettävä sosiaalialan keskeisiä arvoja. Sosiaalialan
eettiset periaatteet ilmentävät arvoja, jotka luovat pohjan käytännön toiminnalle ja teoille.
(Heikkinen 2017: 7.)
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Kuvio 7. Eettiset periaatteet. (Heikkinen 2017:7)

Lisäksi opinnäytetyötä tehdessä on noudatettava tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä
käytäntöä. Tutkimusetiikan mukaan tutkijan tulee kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Tutkimus tulee myös toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja
tai haittoja. (Metropolia.) Nämä pätevät myös tutkimuksellisen kehittämistyön kohdalla.
Hyvä tieteellinen käytäntö perustuu tutkijan rehellisyyteen ja huolellisuuteen tutkimuksen
tekemisessä. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla eettisesti kestäviä ja muiden tutkijoiden työ ja saavutukset tulee huomioida asianmukaisesti. Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportointi tulee suorittaa tieteelliselle tiedolle asetettujen
vaatimusten mukaisesti. (Metropolia.)

Tutkittavilla tai kehittämistyöhön osallistuvilla tulee olla oikeus päättää itse tutkimukseen
osallistumisesta ja heitä koskevien tietojen käytöstä. Ihmisiä ei saa siis tutkia salaa
vaan heiltä tulee pyytää vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen suostumus tutkimukseen
osallistumisesta. Tutkittavia on informoitava tutkimuksen tavoitteista, sen tekemisestä
sekä tutkimuksessa kerättävän aineiston käsittelystä ja säilyttämisestä. Tutkittavalle tulee aina antaa tutkijan yhteystiedot, jotta hän voi tarvittaessa ottaa tähän yhteyttä myöhemmin. On muistettava, että tutkittavalla on aina oikeus peruuttaa jo antamansa tutkimussuostumus ilman perusteluja. (Metropolia.)
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Yksilön tietosuoja on huomioitava aina tutkimusta tehdessä. Tällä tarkoitetaan tutkittavien yksityisyyden kunnioittamista ja suojelemista. Tutkijan ja kaikkien tutkimuksen tekemiseen osallistuvien on noudatettava vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta tutkittavista
saatujen henkilökohtaisten tietojen osalta. Tutkimusaineistosta tulee poistaa kaikki tutkittavia koskevat tunnistetiedot, eikä aineistoa saa luovuttaa eteenpäin ilman tutkittavan
lupaa. (Metropolia.)

Tutkimuksella ei saa myöskään aiheuttaa tutkittavalle fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai
taloudellista haittaa tai vahinkoa. Erityisen tärkeää vahingoittamattomuuden suojaaminen on silloin, kun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteena on ns. haavoittuva ryhmä
(esimerkiksi lapset, vanhukset, vammaiset), jotka eivät itse ole välttämättä kykeneviä
suojaamaan tai puolustamaan itseään ja oikeuksiaan. Haavoittuvien ryhmien kohdalla
tuleekin varmistaa erityisesti, että osallistuminen on tietoista ja vapaaehtoista. (Metropolia.)

6

Työkirjan suunnitteluprosessi käytännössä

Työkirjan suunnitteluun liittyy monia erilaisia vaiheita. Ensin on hankittava riittävästi teoriatietoa kohderyhmästä ja toimintaympäristöstä sekä siitä miten yksilön vahvuuksia ja
osaamista voidaan kartoittaa ja miksi se on tärkeää. Kun teoriatietoa on riittävästi, on
pohdittava, miten sen pohjalta lähdetään suunnittelemaan työkirjaa, jolla saadaan saavutettua hankkeen tavoitteet kohderyhmän tarpeet huomioiden. Suunnittelun kanssa
käsi kädessä kulkee palautteen pyytäminen ja sen pohjalta suunnitelman kehittäminen.
Kaiken tämän rinnalla on pidettävä mielessä kehittämistyön eettisyys, sillä ihmisten
kanssa työskennellessä on pidettävä huolta heidän oikeuksiensa toteutumisesta. Lisäksi
opinnäytetyön on oltava hyvien tieteellisen toiminnan periaatteiden ja eettisten sääntöjen
mukainen.
6.1

Teoreettisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Ennen kuin saatoin aloittaa varsinaista kehittämistyötä, oli kerättävä riittävästi teoriatietoa kehittämistyön pohjaksi. Perehdyin monipuolisesti opinnäytetyöni aiheeseen hakemalla tietoa mielenterveyden vaikutuksista työkykyyn, osatyökykyisyydestä sekä Klubitaloista lukuisista eri lähteistä kuten kirjoista, lehdistä, internetistä sekä tieteellisistä artikkeleista. Luin myös sosiaalipedagogiikasta ja huomioin sosiaalipedagogisen näkökul-
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man koko prosessin ajan. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä on tärkeää pystyä osoittamaan mihin teorioihin ja tutkimustietoon käytännön toteutus perustuu ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää dokumentoida mistä tieto on peräisin ja merkitä lähteet huolellisesti.
Aiheeseen perehtyminen myös helpotti käytännön toteutusta, sillä usein vajaaksi jäänyt
taustatyö ja aiheeseen perehtymättömyys kostautuu turhan työn tekemisenä ja koko kehittämistyö saattaa lähteä etenemään aivan väärään suuntaan. Oli tärkeää löytää kehittämisen olennainen kysymys, jonka ympärille kaikki kiteytyy ja tässä tärkeimmäksi kysymykseksi muodostui: Miten osaamista ja vahvuuksia voidaan kartoittaa? Tiedonhankinta
oli kehittämisprosessin aikaa vievin vaihe, mutta siihen kannatti malttaa keskittyä ja hoitaa se huolella, sillä en olisi saanut suunniteltua yhtä laadukasta työkirjaa ilman huolellista aiheeseen perehtymistä.
6.2

Työkirjan suunnittelu

Kun aletaan suunnitella tämän tyyppistä materiaalia, on ensin pohdittava, onko sen oltava itse printattava vai painatetaanko se ja onko tarvetta myös digitaaliselle versiolle.
On valittava myös oikea ohjelma, joka soveltuu materiaalin suunnitteluun. Tämän jälkeen
on alettava suunnitella sisältöä, joka soveltuu tavoitteisiin sekä kohderyhmälle.
Koska ei ollut varmuutta onko Puuttuva pala -hankkeen tarkoitus painattaa Kohti keikkatyötä -työkirja, suunnittelin työkirjan niin, että se on mahdollista myös tulostaa. Tämä
tarkoitti lähinnä sitä, että työkirjan taiton ja ulkoasun on oltava sellainen, että se toimii
myös itse tulostettuna. Työkirjan piti olla ulkoasultaan myös Puutuva Pala -hankkeen
graafisen ilmeen mukainen. Sain käyttööni myös Puuttuva Pala -hankkeelle suunnitellut
kuvituskuvat, joista valitsin muutamia täydentämään työkirjan ilmettä.
Suunnittelin Kohti keikkatyötä -työkirjaa Puuttuva pala -hankkeelta ja Itä-Helsingin Klubitalolta saamieni toiveiden ja yhdessä asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Itä-Helsingin
Klubitalolla oli jo käytössään Opas työelämässä tarvittaviin taitoihin (Loukko 2010), jonka
pohjalta lähdin pohtimaan sisältöä työkirjaan. Kartoitin sopivia menetelmiä ja tehtäviä
omista kokoelmistani, internetistä sekä kirjoista ja muokkasin niitä paremmin asiakasryhmän tarpeisiin sopiviksi ja kehittelin myös itse sisältöä työkirjaan, kun sopivia tehtäviä
ei löytynyt valmiina. Muokkasin tehtäviä moneen kertaan saamani palautteen pohjalta.
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Työkirja on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen puolisko keskittyy omien vahvuuksien ja osaamisen kartoittamiseen ja jälkimmäinen puolisko keikkatyöhön valmentautumiseen ja valmistautumiseen. Puuttuva Pala -hankkeen työntekijöiden toiveesta näiden
osioiden väliin lisättiin sivu, jolla kerrotaan keikkatyöstä sekä erilaisista vaihtoehdoista
tehdä keikkatyötä. Ensimmäiseen puoliskoon päädyimme yhdessä Puuttuva Pala -hankkeen työntekijöiden kanssa valitsemaan tehtäviä, joiden avulla työkirjan käyttäjän on
mahdollista jäsentää omaa elämäänsä, osaamistaan ja vahvuuksiaan (ks. liite 2 s. 6-10).
Osa tehtävistä ohjaa myös pohtimaan tulevaa ja asettamaan tavoitteita (ks. liite 2 s. 5,
11, 14). Jälkimmäiseen puoliskoon valitsimme tehtäviä, jotka keskittyvät enemmän keikkatyöhön ja siihen valmistautumiseen (ks. liite 2 s. 16-21). Keikkatyöhön valmistautuminen nousi tärkeäksi teemaksi jälkimmäisen puoliskon tehtäviä pohdittaessa, sillä Multanen toi esiin, että uusiin tilanteisiin valmistautuminen on usein Klubitalojen jäsenille erityisen haastavaa ja jännittävää ja se nostaa kynnystä lähteä keikkatyöhön entisestään.
Alun perin minun oli tarkoitus käyttää työkirjan taittamiseen Adoben InDesign-ohjelmaa,
johon Itä-Helsingin Klubitalolla oli lisenssi valmiina ja olisin saanut käyttööni tietokoneen,
jolle kyseinen ohjelma oli asennettu. Kun tämä ei lopulta onnistunutkaan, eikä minulla
itselläni ollut InDesign-ohjelman lisenssiä, aloin kartoittaa muita vaihtoehtoisia taitto-ohjelmia. Päädyin lopulta Affinity Publisher -ohjelmaan, lähinnä siksi, että sen käytettävyys
on hyvin lähellä Adoben InDesignia ja lisenssi niin edullinen, että Puuttuva pala -hankkeella ja Klubitaloilla on mahdollisuus se hankkia, jos työkirjaan tarvitsee myöhemmin
tehdä muutoksia tai päivityksiä.
6.3

Kohderyhmän ja yhteistyötahojen osallisuus suunnitteluprosessissa

Klubitalon jäsenten osallistaminen työkirjan suunnitteluun oli osa-alue, joka oli alkuperäisissä tavoitteissa erityisen tärkeä, sillä Klubitalojen toimintaperiaatteiden mukaan jäsenten on saatava olla osallisina kaikessa heihin liittyvässä toiminnassa sen kaikissa eri
vaiheissa. Ollessani tutustumiskäynnillä Itä-Helsingin Klubitalolla esittelin yhteisellä aamukahvihetkellä itseni ja opinnäytetyöni aiheen ja esitin toiveen, että jäsenet ja työntekijät osallistuisivat opinnäytetyöhöni. Tämän lisäksi kirjoitin lyhyen esittelyn opinnäytetyöstäni ja sen tavoitteista, jonka perusteella he päättivät talokokouksessaan, että ovat halukkaita osallistumaan opinnäytetyöhöni. Pian tämän jälkeen Itä-Helsingin Klubitalo sulki
ovensa Covid-19 pandemian vuoksi ja toiminta siirrettiin suljettuun Facebook-ryhmään.
Kävin keskustelua Puuttuva Pala -hankkeen projektivastaava Katja Multasen kanssa ja
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päätimme, että hän toimii yhteyshenkilönä minun ja Itä-Helsingin Klubitalon välillä, kunnes keksitään minkä kanavan kautta voisin olla yhteydessä Klubitalon jäseniin ja työntekijöihin. Myös Puuttuva Pala -hankkeen projektityöntekijä Heidi Kokkonen osallistui työkirjan kehittämiseen aktiivisesti antamalla palautetta ja ohjausta ja kertomalla minulle,
miten hankkeen toteuttama Työvalmennus rakentuu ja mitä se pitää sisällään.
Varmistaaksemme Klubitalon jäsenten osallisuuden työkirjan suunnitteluprosessissa perustimme yhdessä Multasen kanssa Facebook-ryhmän, jonne kutsuttiin Klubitalojen
työntekijöitä sekä jäseniä. Esittelin siellä jälleen opinnäytetyöni aiheen ja tavoitteet sekä
sen hetkisen vaiheen ja kerroin, miten he voivat olla mukana sen suunnitteluprosessissa.
Tein muutaman päivän välein julkaisuja, joissa pohjustin jotain teemaa, josta toivoin keskustelua, joka auttaisi minua eteenpäin työkirjan suunnittelussa. Julkaisin ryhmässä
myös työkirjasta sen hetkisen luonnoksen, johon pyysin palautetta ja kehitysideoita.
Myöhemmin julkaisin uudistetun version, jotta he saattoivat seurata suunnitteluprosessin
edistymistä ja antaa jälleen palautetta. Välillä keskustelu lähtikin soljumaan aloitusteni
pohjalta ihan mukavasti ja sain uusia näkemyksiä, jotka veivät opinnäytetyöni suunnittelua eteenpäin. Välillä taas tuntui, etten saanut yrityksistä huolimatta ryhmän jäseniä osallistumaan keskusteluun, sillä työntekijöillä oli omat kiireensä ja kun he eivät osallistuneet
aktiivisesti keskusteluun, eivät jäsenetkään uskaltautuneet tuomaan ääntänsä kuuluviin.
Erityisesti Klubitalojen jäseniä olikin lopulta mahdotonta saada mukaan keskusteluun lukuisista yrityksistä huolimatta. En ollut heille riittävän tuttu, jotta he olisivat uskaltautuneet
sanomaan mielipiteensä. Sain kuitenkin kuulla heidän mielipiteitään Multasen välityksellä, joten heidän äänensä tuli kuulluksi ja he saivat osallistua heille suunnatun työkirjan
suunnitteluun omien voimavarojensa ja jaksamisensa mukaan.
Koska kohderyhmän näkemykset ja osallisuus ovat tärkeä osa kehittämistyön tutkimuksellisuutta, otin yhteyttä muutamaan tuttavaani, joiden tiesin kuuluvan työkirjan kohderyhmään. Lähestyin ensin jokaista erikseen viestillä, jossa kerroin opinnäytetyöstäni ja
kysyin, kiinnostaisiko häntä lukaista työkirja läpi ja mahdollisesti kommentoida sitä. Kerroin jo tässä vaiheessa tämän olevan täysin vapaaehtoista. Kiinnostuneille lähetin sähköpostitse työkirjan viimeisimmän luonnosversion sekä kerroin vielä opinnäytetyöstäni ja
esitin muutamia kysymyksiä, joihin he voisivat halutessaan vastata. Aivan kuten Itä-Helsingin Klubitalon jäsenille, myös heille kerroin, että osallistuminen on ehdottomasti vapaaehtoista ja vaikka he lukisivat työkirjan, ei sekään velvoita heitä vastaamaan kysy-
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myksiin siihen liittyen tai kommentoimaan yhtään mitään. Kerroin myös, ettei opinnäytetyössäni tulla käyttämään mitään heidän sanomaansa niin, että siitä voisi tunnistaa vastaajan henkilöllisyyden ja ettei vastauksia näe kukaan muu kuin minä.
6.4

Kehittämistyön julkaisu

Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-tietokannassa, josta
ne ovat vapaasti luettavissa. Kehittämistyöhön mahdollisesti liittyviä salassa pidettäviä
tietoja ei julkaista. Sen sisältääkö kehittämistyö tietoja, joita ei voida julkaista arvioi työn
tekijä yhdessä kehittämistyön tilaajan kanssa. Kohti keikkatyötä -työkirja julkaistaan
Puuttuva Pala -hankkeen internetsivuilla sekä esitellään hankkeen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.
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7

Pohdinta

Opinnäytetyöni on haastanut minua monin tavoin. Ensinnäkin jo opinnäytetyöni aihe ja
kohderyhmä olivat minulle ammatillisesti tuntemattomia ennestään. Tämä oli varsinkin
jälkeenpäin ajatellen ehdottomasti hyvä asia, sillä minun piti todella perehtyä aiheeseen,
ennen kuin pystyin aloittamaan työkirjan suunnittelua. Luin ennen varsinaisen kehittämistyön aloittamista todella paljon ja yritin omaksua mahdollisimman paljon tietoa, jonka
pohjalta lähteä toteuttamaan työkirjaa. Valitsin tämän kehittämistyön opinnäytetyökseni
siksi, että saisin oppia uutta ja tutustua minulle ennestään vieraan asiakasryhmän
kanssa työskentelyyn. Työkirjaa suunnitellessa pystyin myös hyödyntämään aiempaa
koulutustani ja osaamistani.
Klubitalot toimintaympäristönä ja ilmiönä olivat minulle täysin uutta ja olin kovin innoissani jo etukäteen siitä, että pääisisin mukaan Itä-Helsingin Klubitalon toimintaan. Ehdin
kuitenkin käydä tutustumassa Itä-Helsingin Klubitalon toimintaan lopulta vain yhden päivän ajan sekä kerran lyhyessä palaverissa, ennen kuin sen ovet suljettiin Koronapandemian vuoksi. Toisaalta nämä kaksi käyntikertaa olivat ehdottoman tärkeitä, sillä minulla
oli niiden perusteella edes joku kokemus siitä, millainen ympäristö Klubitalo on ja miten
siellä toimitaan.
Covid-19 pandemia laittoi suunnitelmani opinnäytetyöni suhteen uusiksi monellakin tapaa. Jouduin käytännössä miettimään koko suunnitteluprosessin täysin uusiksi, sillä alun
perin minun oli tarkoitus viettää aikaa Itä-Helsingin Klubitalolla viikoittain ja työstää työkirjaa siellä yhdessä jäsenten ja henkilökunnan kanssa. Tämä muuttunut tilanne oli toisaalta hyväkin asia, sillä se pakotti minut moneen kertaan pohtimaan uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja, neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja. Oli myös tärkeää pitää mielessä, että tilanne oli yhtä epävakaa ja uusi myös yhteistyötahoille ja jokainen joutui sopeutumaan epävarmaan ja alati muuttuvaan tilanteeseen ja kehittämään uusia toimintatapoja.
Suunnittelin Kohti keikkatyötä -työkirjaa Puuttuva pala -hankkeelta ja Itä-Helsingin Klubitalolta saamieni toiveiden ja yhdessä asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Kartoitin sopivia menetelmiä omista kokoelmistani sekä internetistä ja kirjoista ja muokkasin niitä
paremmin asiakasryhmän tarpeisiin sopiviksi ja kehittelin myös itse sisältöä työkirjaan,
kun sopivia tehtäviä ei löytynyt valmiina. Alkuun tuntui, että minun oli vaikea saada riittävän selkeää kuvaa Puutuva Pala -hankkeen tarpeista ja näkemyksistä ja yhteistä linjaa
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jouduttiin hakemaan jonkin aikaa. Olisin ehkä tarvinnut suorempisanaisempia ohjeita ja
toiveita työkirjan sisältöön liittyen, sillä oli vaikeaa päästä työkirjan suunnittelussa alkuun,
kun minulla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, millaista sisältöä työkirjaan halutaan. Onneksi
minulla on kuitenkin kokemusta myös markkinointialalta ja tiesin, että joskus kestää, ennen kuin työn tilaaja tarkkaan hahmottaa mitä haluaa ja siksi on tärkeää lähteä liikkeelle
karkeista luonnoksista ja edetä niistä saadun palautteen pohjalta. Näin pikkuhiljaa löydettiinkin yhteinen sävel ja työkirja alkoi saada lopullisen muotonsa. Sain suunnitteluprosessin aikana kannustavaa ja rakentavaa palautetta, joka auttoi minua eteenpäin. Ajattelin työkirjaa alusta asti tilaustyönä, eikä siitä saamani kritiikki siksi tuntunut missään
kohtaa liian henkilökohtaiselta.
Klubitalon jäsenten osallistaminen työkirjan suunnitteluun osoittautui haasteelliseksi pitkin matkaa, jopa haasteellisemmaksi kuin olin etukäteen osannut edes kuvitella. Tähän
vaikutti varmasti osaltaan se, että he eivät ehtineet tutustua minuun enkä ehtinyt voittaa
heidän luottamustaan. Perustettuamme Multasen kanssa Facebook-ryhmän, jonne kutsuttiin Klubitalojen työntekijöitä sekä jäseniä, yritin moneen kertaan aloittaa siellä keskustelua, kannustin kommentoimaan matalalla kynnyksellä ja yritin aktivoida ryhmän jäseniä parhaani mukaan. Välillä keskustelu lähtikin soljumaan ihan mukavasti ja sain uusia näkemyksiä, jotka veivät opinnäytetyöni suunnittelua eteenpäin, mutta useimmiten
tuntui, etten saanut yrityksistä huolimatta ryhmän jäseniä osallistumaan keskusteluun,
vaikka yritin mitä.
Erityisesti se, että Klubitalojen jäseniä oli lopulta mahdotonta saada mukaan keskusteluun lukuisista yrityksistä huolimatta, harmitti ja turhautti minua todella paljon. Minulla ei
kuitenkaan ollut kokemusta tämän tyyppisestä ryhmän vetämisestä, varsinkaan verkkoympäristössä, joten koin sen ajoittain todella haastavaksi ja kuormittavaksikin. Varmasti
olisin voinut tehdä vielä enemmän ja kokeilla erilaisia lähestymistapoja, mutta minulla
painoivat myös aikataulut päälle ja sain huomata, että työkirjan suunnittelu ja sisällön
tuottaminen kaikkine korjauksineen veivätkin enemmän aikaa, kuin olin alun perin ajatellut. Toki sekin johtui osittain muuttuneesta toteutustavasta, sillä sisällön tuottaminen
olisi ollut huomattavasti helpompaa, jos sitä olisi voitu ideoida yhdessä Itä-Helsingin Klubitalolla sekä mahdollisesti muillakin Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n Klubitaloilla.
Alun perin yhteisölliseksi ja osallistavaksi suunniteltu kehittämistyö osoittautuikin lopulta
olosuhteiden pakosta aika yksinäiseksi puurtamiseksi.
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Onneksi työkirjan suunnittelun loppuvaiheessa uskaltauduin ottamaan yhteyttä muutamiin tuttaviini, joiden tiesin kuuluvan työkirjan kohderyhmään tavalla tai toisella. Sainkin
muutamia heistä innostettua lukemaan työkirjan läpi ja antamaan palautetta siihen liittyen. Tällä oli minulle suuri merkitys, sillä sain vihdoin konkreettista palautetta kohderyhmän edustajilta suoraan. Tämän sähköpostikyselyn kautta saamani kommentit auttoivat
minua viimeistelemään työkirjan lopulliseen muotoonsa.
Työkirja on selkeä ja johdonmukainen, käyttökelpoinen kokonaisuus.
Omien vahvuuksien tunnistamisen oppiminen on tärkeää työnhakijalle ja erittäin hyödyllinen työkalu mielenterveyskuntoutujalle.
Tukiverkostoni-tehtävän aloitus oli aivan ihanasti kirjoitettu, kun esim. masentuneena voi
olla äärimmäisen yksinäinen olo, vaikka olisikin ihmisiä ympärillä, niin se oli todella hyvä
ja hyödyllinen tehtävä.
Suurin merkitys kommenteilla olikin nimenomaan työkirjan sisältöä ja suunnitteluprosessin onnistumista arvioitaessa. Kun itse oli viikkoja lukenut ja muokannut tehtäviä ja yrittänyt järjestää niitä loogiseen ja toimivaan järjestykseen, alkoi olla vaikeaa arvioida
ovatko ne oikeasti hyviä ja toimivia tehtäviä ja onko ohjeet kirjoitettu riittävän selkeästi.
Oli tärkeää saada kuulla, että tehtävät ovat oikeasti toimivia ja että tämän tyyppiselle
työkirjalle on oikeasti tarvetta. Tehtävien alustuksia ja ohjeistuksia kirjoittaessa pelkäsin
usein, että ne muotoutuvat liian yksinkertaistetuiksi, sillä olen työskennellyt pääosin lasten parissa enkä halunnut nyt tuottaa liian lapsellista tekstiä ja tehtäviä. Sainkin alkuun
palautetta, että jotkut valitsemani tehtävät olivat liian lapsellisia ja siksi osa täytyi vaihtaa
ja muokata paremmin aikuisille sopiviksi.
Kaiken kaikkiaan Kohti keikkatyötä -työkirjan suunnitteluprosessi sujui mielestäni hyvin
ja työskentely oli sujuvaa. Motivaatio riitti läpi prosessin ja vaikka välillä olikin haasteita,
ei missään kohtaa tuntunut siltä, etten suoriutuisi työkirjan suunnittelusta. Minulla oli
alusta asti visio siitä, millaisen työkirjan haluan suunnitella ja vaikka jouduin muokkaamaan työkirjaa paljon moneen kertaan, on lopputulos silti yhtenevä alkuperäisen visioni
kanssa.
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Kutsu kommentoimaan Kohti Keikkatyötä -työkirjaa.
Hei,
ihan ensiksi haluan kiittää, että olet valmis käyttämään aikaasi opinnäytetyöhöni.
Opinnäytetyönäni olen siis suunnitellut Puuttuva pala -hankkeelle Kohti keikkatyötä työkirjan, jota tullaan käyttämään Etelä-Suomen Klubitaloilla työvalmennuksissa ja työkirja
tulee myös Puuttuva Pala -hankkeen sivuille. Työkirjan on tarkoitus toimia välineenä,
jolla kartoitetaan osaamista ja vahvuuksia silloin kun pohditaan valmiuksia keikkatyön
aloittamiseen. Voit halutessasi tutustua Puuttuva pala -hankkeeseen https://puuttuvapala.metropolia.fi/ ja Etelä-Suomen Klubitaloihin https://eskot.org/ .
Tämä on työkirjan luonnosversio, johon on vielä tulossa pieniä muutoksia, eikä muutamista kirjoitusvirheistä tai rivivälien puuttumisista tarvitse siis välittää. Kokonaisuus, sisältö sekä tehtävien ja ohjeiden muotoilu ovat ne asiat, joihin toivon sinun kiinnittävän
huomiota. Kommenttejasi tullaan mahdollisesti käyttämään osana opinnäytetyötäni,
mutta niin, ettet ole niistä millään lailla tunnistettavissa. Suurempi painoarvo kommenteillasi on työkirjan viimeistelyyn liittyen. Poistan kaiken keräämäni aineiston opinnäytetyön valmistuttua, eikä niitä lue lisäkseni kukaan muu.
Koska Covid-19 sulki Klubitalot, en ole päässyt tekemään työkirjaa niin tiiviissä yhteistyössä Itä-Helsingin Klubitalon kanssa, kuin alun perin oli tarkoitus. Olisi ensiarvoisen
tärkeää, että myös työkirjan kohderyhmä saisi käydä heille suunniteltua materiaalia läpi
ja kertoa soveltuuko se heille.
Toivoisin siis vastauksia seuraaviin kysymyksiin (kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata):
- Onko työkirja mielestäsi käyttökelpoinen työkalu oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen?
- Ymmärrätkö miten ja mihin työkirjaa käytetään?
- Ovatko ohjeet riittävän selkeitä?
- Ovatko työkirjan tehtävät mielekkäitä / tarkoituksenmukaisia?
- Soveltuvatko työkirjan tehtävät aikuiselle?
- Onko jokin työkirjan tehtävä mielestäsi turha tai negatiivisia tunteita herättävä?
- Jääkö jotain mielestäsi puuttumaan, mitä?
Myös kaikki muukin palaute on toki tervetullutta. 😊
Iso kiitos vielä mielenkiinnostasi ja mukavaa kesän jatkoa sinulle!
Tanja Rintala
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Kaikilla meillä on osaamista ja vahvuuksia, mutta usein emme osaa
niitä itse tunnistaa. Kohti keikkatyötä -työkirja on tarkoitettu erityisesti Klubitalojen jäsenille avuksi omien vahvuuksien ja osaamisen
tunnistamiseen ja kartoittamiseen.
Työelämätaitoja pohditaan Klubitalojen Kohti keikkatyötä -ryhmissä
omien vahvuuksien kautta. Tämän työkirjan tehtävien avulla omat
vahvuudet ja osaaminen konkretisoituvat, mikä helpottaa keikkatyöhön hakeutumista ja valmistautumista.
Tämän työkirjan on Puuttuva Pala -hankkeelle opinnäytetyönään
suunnitellut Tanja Rintala.

Tanja Rintala
Sosionomi
Metropolia
2020
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Minä
Kerro tässä kuka sinä olet ja mitkä o at ta oitteesi

Olen__________________________________________________

Tavoitteeni työskentelylle ovat:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Vahvuuksien tunnistaminen
Omia vahvuuksia voi olla vaikea tunnistaa ja nimetä eu aaviin
k s m ksiin vastaamalla voit ohtia omia vahvuuksiasi
Lapsuusmuistot: Mitä muistan tehneeni mielelläni jo lapsena ja
nuorena? Teenkö samoja asioita vielä?
______________________________________________________
Energia: Millaiset asiat antavat minulle energiaa? Millaiset asiat
innostavat minua?
______________________________________________________
Aitous: Millaisissa tilanteissa ja tekemisissä ”todellinen
minäni” pääsee esiin?
______________________________________________________
Helppous: Millaiset asiat tulevat minulta kuin luonnostaan?
______________________________________________________
Huomio: Mihin asioihin kiinnitän huomiota luontaisesti?
Mihin liittyvät asiat esimerkiksi luen lehdestä tai mitä huomaan
vieraassa paikassa kulkiessani?
______________________________________________________
Nopea oppiminen: Mitkä asiat opin vaivattomasti?
______________________________________________________
äni ja eleet: Milloin ääneni kielenkäyttöni ja eleeni muuttuvat
energisiksi ja aktiivisiksi?
______________________________________________________
______________________________________________________
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Minun vahvuuteni
Ympyröi ne sanat, joi en oet o e an a
siasi
oit myös is t omia sanoja jos sopi ia ei öy y
os osa ist it
a
s ortit työs ente yyn
oit ta entaa t o sesi t
n

REHELLINEN

KIITOLLINEN

MYÖTÄTUNTOINEN

KEK ELIÄ

KANNU TAVA

AVARAKAT EINEN

TAITEELLINEN

Y TÄVÄLLINEN

HUUMORINTA UINEN

HERKKÄ

AUTTAVAINEN

ROHKEA

LIIKUNNALLINEN

INNIKÄ

OIKEU ENMUKAINEN

LUOTETTAVA

HUOLELLINEN

U O

AVOIN

HARKIT EVA

TOIVEIKA

INNO TUVA LUOVA

O IAALI E TI ÄLYKÄ
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Tukiverkostoni
Usein ajattella olevamme yksin, m tta k n asiaa o tii ta kemmin,
onkin i misi ja asioita, jotka ovat t keit ja a ttavat jaksamaan
o i miten t m t kive kko on sin n el m ss si nott
ist voit yyt a a k n sit ta vitset
Missä vietän aikaa ja tapaan ihmisiä?
______________________________________________________
______________________________________________________
Mistä tai kene tä v in p

tää ap a tai k s ä ne v a?

______________________________________________________
______________________________________________________
Mitkä kaikki pa ve t ja t im at k

vat e ämääni?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
n n h vä päivä kene e ha an siitä ke t a?
______________________________________________________
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Jaksaminen
Omaa jaksamista on hyvä tarkast a aika ajoin
aksamis n on mah o is s vaik ttaa k n ti tää
mihin kiinnittää h omiota
Huolehdinko omasta jaksamisestani?
en

ha oin

usein

en osaa sanoa

os huolehdin miten? os en huolehdi miksi en?

un omat oima a ani alka at olla

hiss

huomaan sen

olme minulle eniten iloa tuotta aa asiaa o at

siat jotka el m ss ni o at n t h
tai s il
n ennallaan o at

in ja joiden toi on jatku an
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Näin käytän aikaani
Merkitse kelloihin ajankäyttösi ta allisena äi änä
Moneltako heräät Milloin käyt n kk aan
Mitä teet ihinkin aikaan äi ästä Mihin aikaan olet irkei
Mihin aikaan hal aisit työskennellä
12

11

1
1

10

1

9

16

8
17

7
a

6/18

sta iltaan klo

2

2

1
2

22

21

20
19
llasta aa

18/6

n klo

illäsi
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Ajanhallinta
Kirjoita tiimalasin yläosaan mihin haluaisit äyttää
äh mmän ai aa
ja alaosaan mihin haluaisit äyttää
n mmän ai aa
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Työosaaminen
Monenlaiset taidot ja koulutukset ovat hy dyksi ty el
Mit sin jo osaat
nko jotain

it haluaisit viel o ia
ysy tai ota selv
iss voisit o ia halua asi taidon

Hygieniapassi:

Kyllä

Ensiaputaidot:

EA1

Ei

Ei vielä, mutta aion suorittaa.

EA2

Ei vielä, mutta aion suorittaa.

Mielenterveyden ensiapukoulutus:
Ajokortti:

ss

MTEA1

MTEA2

Kyllä, mikä?

Ei

Digitaidot:
ord

E

Dis ord

el

o er oint

a e ook

nstagram

Teams
nap

oom
at

Kielitaito:
uomi:

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

uotsi:

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

Englanti:

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

:

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

:

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

Erinomainen

Hyvä

Ko talainen

Heikko

iittomakieli:
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Minä osaan
Keikkatyö vaatii monenlaista osaamista itk asiat o osaat a mit
sin n viel ta vitsee a oitella

Osaan Harjo

n

saan skallan yyt a a tai kysy ne voa ta vittaessa
saan yv ksy k sitell e onnist misia
saan antaa
eenv o on myös toisille a k nnella
saan skallan myönt vi eeni
saan ottaa m t omioon
saan toimia e ilaisten i misten kanssa
saan a atella ennen k in toimin
saan te
töksi
saan toimia
estelm llisesti
kev sti
saan no attaa sanallisia o eita
saan no attaa k vallisia o eita
saan ke toa mieli iteeni
saan keskitty
saan s nnitella a ank yttö ni
saan no attaa sovitt a aikata l a
saan etsi eitin teen aikkaan a löy n e ille
saan a vioi a ka anko min lle kest te
okin asia
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Klubitalolla olen oppinut
Klubitalolla on mahdollisuus tehd a o ia monenlaista
it olet o o inut a mit iel haluaisit o ia

Olen oppinut Klubitalolla:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Haluaisin oppia Klubitalolla:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Tietoa keikkailusta
Keikkatyö tarkoittaa lyhyitä, usein yhden tai muutaman työvuoron
pituisia ”keikkoja”. Keikkatyössä sitoudut tekemään vain sovitun
työkeikan kerrallaan.
Keikkatyötä voi tehdä vuokratyöfirman kautta (esim. Barona,
Staffpoint), kevytyrittäjänä laskutusosuuskunnan kautta (esim.
kko.fi, e y.fi) tai hakemalla keikkoja keikkatyönvälitysalustan
kautta (esim. ork ilots.fi, reamer. om).
ett keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämä
valmiuksia ja saada työkokemusta. almennusten ja yksilöllisen
tuen avulla tunnistat vahvuuksiasi ja taitojasi, jotta löydät itsellesi
mielekkäitä töitä.
et ta keikkatyö t maksetaan työehtosopimusten mukaista
palkkaa tai erikseen sovittua palkkiota, kuten mistä tahansa
keikkatöistä ja osa aikaisista töistä.
uistathan, että keikkatyöstä korvaus voi vaikuttaa saamiisi
etuuksiin, kuten esimerkiksi eläkkeeseen, asumistukeen tai
työttömyystukeen. Selvitä vaikutukset aina etuuden maksajan
(esim. Kela) kanssa etukäteen apua saat aina Klu italolta
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Keikkatyön plussat ja miinukset
Kaikissa asioissa on hyvät ja huonot uo nsa
niin y s k ikkat issä
i aisia hyviä ja huonoja vaikutuksia k ikkaty ä voi o a
sinun ä ääsi tä ä h tk ä
ntä tu vaisuu ssa

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

-

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Keikkatyön liikennevalot
Työkeikkaan valmistautuminen saattaa e tt m nenlaisia
tunteita i ita unaisen val n k
alle ne asiat tka sinua
e ityisesti nnitt v t i ita keltaisen val n k
alle asiat tka
mietitytt v t a ista aluat viel ttaa selv
i ita vi e n val n
k
alle ne asiat tka sinua inn stavat l tem n keikkatyö ön

_____________________________
Minua
jännittää:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Minua
mietityttää:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Minua
innostaa:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Jännityskilpi
Kirjoita kilpeen seuraavat asiat:
1. Jännittäviä asioita ja tilanteita.
2. Ihmiset, joilta voit pyytää apua / tukea.
3. Kannustavia ajatuksia ja elämänviisauksia.
4. Keinoja valmistautua jännittäviin tilanteisiin.
5. Keinoja palkita itsesi jännittävän tilanteen jälkeen.

5

4

3

2

1
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Työkeikkaan valmistautuminen
a

istautu a a t k ikkaan tukät n voit h ottaa jännit stä.
nn n t k ikkaa on h vä s vittää vastauks t si
kiksi
s u aaviin k s
ksiin.
ästä voi
s va ita its
tä k ät k s
ks t ja vastata niihin
i is
a i , jonka ottaa ukaan t k ika .

Asioita, jotka on hyvä tietää / selvittää ennen työkeikkaa:
Milloin ja missä minun tulee olla työtä tekemässä?
Miten sinne pääsee?
Voinko tarkistaa reitin etukäteen esim. GoogleMapsista,
HSL eittioppaasta tai käy ä paikan päällä?
Mistä ja milloin saan pereh ytyksen?
uka minut ottaa vastaan työpaikalla?
ehen voin ottaa yhteyttä tarvittaessa?
arvitsenko avaimia / työvälineitä ja saanko ne työn alkaessa
vai jo aiemmin?
Mistä saan työohjeen?
Miten toimin työn jälkeen?
Miten, milloin ja kenelle palautan työvälineet?
Miten saan palkkion tekemästäni työstä?
verokortin?

enelle toimitan

Puhu jonkun kanssa asioista, jotka jännittävät.
Muista, ttä k s in n on aina h vä asia
ina kannattaa i uu
in va istaa on n k taan,
kuin o a äti toin n.
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Hissipuhe
Hissipuheella tarkoitetaan sitä, että saa kerrottua itsestään
kaiken olennaisen hissi atkan aikana lä ässä on onia
tilanteita, oissa tä t esitellä itsensä a se oi olla h inkin
ännittä ää iksi on h ä iettiä al iiksi itä aikoo sanoa a
har oitella itsensä esittele istä ässä oit kir oittaa o an
hissipuheesi
Minä olen:
______________________________________________________
______________________________________________________
Minä osaan:
______________________________________________________
______________________________________________________
Olisin hyvä ty nte

ä

os a:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Min a on eh tt siitä että:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Puhekuplat
Joskus jännittävässä tilanteessa auttaa,
kun on valmiiksi miettin t mitä sanoo
äi in u eku liin voit ki joittaa muistiin sinulle tä keitä asioita,
jotta ne on el om i muistaa tosi aikan tullen

ei nimeni on
ja tulin tänne t keikalle
inun itäisi tavata
saa akseni lisäo jeita,
tie ätk mistä l än änet
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Onneksi olkoon,
olet nyt tehnyt kaikki tehtävät.
Pidäthän tämän työkirjan tall
a
j tta it hal t
a i alata
t htä iin ja hyödyntää työkirjaa
työk ikk ihin almi ta t
a i.
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Kiitokset ja lähteet
iitokset telä Suomen lu italo S
ry:n yhteisölle
Puuttuva Pala hankkeen työntek öille
sekä muille mukana olleille tahoille.

Lähteet:
Ajankäyttöni. Pesäpuu ry. Saatavana osoitteessa: http://
verkkokauppa.pesapuu. /product/27/ajankayttoni
Hissipuhe. https://duunitori. /tyoelama/hissipuhe tyonhaussa
ilpi. Saatavana osoitteessa: http://pi a ay.com/ /vectors/sinetti
kilpi rintamerkki 2 7
/

hite

Puhekupla. Saatavana osoitteessa: http://pi a ay.com/ /vectors/
puhekupla ilmapallo kupla puhe
7/
akakansi. lu italojen unelmaa mukaellen. Alkuperäinen lu italojen
unelma: Hänninen sko 2
. ieleni minun tekevi
ielenterveyskuntoutujien lu italot 2 vuotta Suomessa. Suomen
lu italot ry.
iimalasi. Saatavana osoitteessa: http://pi a ay.com/ /vectors/tiimalasi
hiekka lasi luonnos aika
/
ahvuuskortit.
vahvuuskortit

ieli ry. Saatavana osoitteessa: http://mielenterveysseura. /

ahvuuksien tunnistaminen. https://
.ttl. /tyopiste/tunnistatko
vahvuutesi innostus ja uppoutuminen antavat vihjeita/

2

Liite 2
24 (24)

