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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selkiyttää palkkatulojen vaikutusta mielenterveyskuntoutujien yleisimmin saamiin etuuksiin, jotta osa-aikatöihin lähteminen olisi helpompaa, sujuvampaa ja taloudellisesti turvallisempaa. Opinnäytetyömme on monimuotoinen ja se koostuu raportista ja tekemästämme oppaasta. Opinnäytetyömme aihepiiri
on hyvin tekninen, sillä valtaosa tiedosta pohjautuu Kelan etuuksiin ja niitä koskeviin
lainalaisuuksiin. Ymmärtääksemme mielenterveyskuntoutujien ja osatyökykyisten henkilöiden todellisuutta, olemme lähestyneet aihetta myös erilaisten teorioiden kautta hyvinvoinnista, osallisuudesta ja osatyökykyisyydestä.
Saimme idean opinnäytetyöhömme Metropolian lehtorilta, joka on myös Puuttuva Palahankkeen edustaja. Opinnäytetyömme aihe on siis lähtöisin työelämäkumppanimme tarpeesta. Aihe on muutenkin varsin ajankohtainen, sillä osatyökykyisten työllistymiseen ja
työllistymisen edistämiseen on kiinnitetty viime vuosikymmeninä enenevissä määrin
huomiota ja pyritty vastamaan erilaisin työvoimapoliittisin keinoin (Asplund & Koistinen
2014: 95). Työelämäkumppaneinamme toimivat Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja
Puuttuva Pala- hanke (kts. luku 2) pyrkivät osaltaan vastaamaan yhteiskunnan paineisiin
työllistää osatyökykyisiä työntekijöitä. Useiden kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan
pääasiallisena tarkoituksena on yksilön hyvinvoinnin tukeminen ja osallisuuden lisääminen, mutta toiminta vastaa osaltaan myös yhteiskunnallisiin tarpeisiin.
Osatyökykyisten työmarkkina-asema on noussut laajalti esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä työllisyyden lisääminen on tärkeää, niin yhteiskunnallisesta, kuin yksilöllisestäkin näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2015—2018 toteutettu Osatyökykyisille
tie työelämään (OTE) oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista, joka
pyrki vaikuttamaan tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan. Sen tehtävänä oli edistää osatyökykyisten työmarkkina asemaa niin, että he voivat jatkaa työssään ja työllistyvät entistä paremmin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli muuttaa työelämän asenteita myönteisemmäksi ja avoimemmaksi monimuotoista työelämää kohtaan. Huomio pyrittiin kääntämään osatyökykyyn liittyvistä ongelmista yhdessä tekemisen kulttuuriin, osaamiseen,
vahvuuksiin ja muihin voimavaroihin. Hankkeen avulla onnistuttiinkin parantamaan osatyökykyisten työllisyyttä, muuttamaan työnantajien käsityksiä osatyökykyisistä positiivisemmaksi, tehtiin osatyökykyisten asemaa helpottavia lakiuudistuksia, sekä tehostettiin
palvelujärjestelmää ja lisättiin sen asiakaslähtöisyyttä. (Mattila-Wiro & Tiainen 2019:
9,11—13.)
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Opinnäytetyömme raportin alussa esittelemme työelämäkumppaninamme toimivat
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n ja Puuttuva Pala- hankkeen. Kolmannessa luvussa
avaamme mielenterveyden ja mielenterveyshäiriön käsitteitä, sekä työn merkitystä mielenterveydelle ymmärtääksemme kohderyhmäämme paremmin. Määrittelemme lisäksi
mielenterveyskuntoutujan ja kerromme, mitä käsite mielenterveyskuntoutuja opinnäytetyössämme tarkoittaa. Nostamme esiin myös mielenterveyshäiriöiden yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Neljännessä luvussa lähestymme opinnäytetyömme aihetta hyvinvoinnin,
osallisuuden ja osatyökykyisyyden käsitteiden kautta. Viidennessä luvussa avaamme
Suomen sosiaaliturvan syntyä ja kerromme sen perusrakenteesta. Lisäksi kerromme lyhyesti sosiaaliturvaetuuksista, joita käsittelemme toteuttamassamme oppaassa. Tässä
luvussa luomme myös katsauksen sosiaaliturvan tulevaisuuteen.
Luvussa seitsemän kerromme opinnäytetyömme toteutuksesta ja opinnäytetyöprosessin
vaiheista. Avaamme myös selkokielisyyden käsitettä, koska yksi tärkeimmistä päämääristämme oppaan tekemisessä oli luoda käyttäjäystävällinen ja mahdollisimman selkokielinen opas mielenterveyskuntoutujille. Luvussa kahdeksan arvioimme opinnäytetyömme toteutusta ja sitä, kuinka onnistuimme tavoitteissamme. Pohdinnassa kerromme
opinnäytetyön prosessin sujumisesta, nostamme esiin kohtaamiamme haasteita, onnistumisia ja kehittämiskohteita, sekä pohdimme opinnäytetyöhömme liittyviä eettisiä kysymyksiä.
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2

Klubitalot ja Puuttuva Pala- hanke

Tässä luvussa kerromme opinnäytetyömme työelämäkumppaneina toimivista EteläSuomen Klubitalot ESKOT ry:stä ja Puuttuva Pala –hankkeesta. Kerromme klubitalotoiminnasta, esittelemme toiminnan periaatteita ja avaamme sen yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi esittelemme Puuttuva Pala –hankkeen tavoitteita ja toiminta ajatusta. Opinnäytetyömme aihe on lähtöisin yhteistyökumppaneidemme tarpeesta.
2.1

Klubitalotoiminta Suomessa ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Suomessa klubitalomenetelmää on sovellettu vuodesta 1995 alkaen, jolloin avattiin ensimmäinen Klubitalo Tampereelle (Hänninen & Törnblom 2016: 5). Vuonna 2020 Suomessa toimii yhteensä 23 Klubitaloa, jotka toteuttavat toiminnassaan kansainvälisen klubitalojärjestön laatusuositusten mukaista Fountain House-klubitalotoimintaa. (Tietoa
meistä n.d.) Työelämäkumppaninamme toimiva Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on
perustettu vuonna 2001 ja se toimii Etelä-Suomen klubitalojen taustaorganisaationa. Yhdistyksellä on kuusi toiminnassa olevaa Klubitaloa kaksi Helsingissä ja yksi Vantaalla,
Imatralla, Nurmijärvellä, Klaukkalassa ja Lahdessa. ESKOT ry:n päärahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla ja kunkin Klubitalon kotikaupunki/-kunta.
(Tietoa meistä n.d.)
Klubitalot ovat sitoutuneet noudattamaan 37 laatusuositusta eli standardia, jotka toimivat
jäsenten perusoikeuksien määrittelijänä ja eettisinä ohjesääntöinä toiminnalle. Laatusuositukset määrittelevät jäsenyyteen, henkilösuhteisiin, tiloihin, työpainotteiseen päivään,
talon toimintaan, rahoitukseen, johtoon, hallintoon, työllistymiseen ja koulutukseen liittyviä seikkoja. (Laatusuositukset n.d.)
Klubitalot ovat palkatusta henkilökunnasta ja kuntoutujajäsenistä koostuvia yhdenvertaisia yhteisöjä. Klubitalojen tehtävänä on edistää mielenterveyskuntoutujien ja muiden
psykososiaalista tukea tarvitsevien kuntoutujien asemaa, toimintamahdollisuuksia, osallisuutta, oikeuksia ja työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Jäsenilleen Klubitalo tarjoaa tavoitteellista arjen toimintaa, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Toiminnassa keskitytään yksilöiden voimavaroihin, ei diagnooseihin. Useiden jäsenien kohdalla
tavoitteena on opintojen pariin tai työelämään palaaminen. (Mikä on klubitalo? n.d.) Klubitalon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa tukea oman hyvin-
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vointinsa edistämiseen ja mielenterveysongelmasta toipumiseen. Jäseneksi pääsee tutustumiskäynnin kautta. Klubitalon jäsenyys on maksuton, aikarajoitteeton ja vapaaehtoinen. (Tukea mielenterveyteen n.d.)
Mielenterveyskuntoutujat läheisineen ovat kokeneet saavansa psykiatrisessa terveydenhuollossa lähinnä lääkehoitoon ja terapioihin keskittyviä palveluita. Klubitalomenetelmä
pyrkii puolestaan tukemaan heidän koulutukseen, työskentelyyn, asumiseen, toimeentuloon ja edunvalvontaan liittyviä tarpeitaan. Klubitalotoiminta täydentää psykiatrista terveydenhuoltoa edistämällä jäsentensä kuntoutumista, toipumista ja osallisuutta. Sekä
Suomessa, että eri puolilla maailmaa on tehty useita tutkimuksia, joiden tulokset osoittavat, että klubitalotoimintaan osallistuminen on vähentänyt huomattavasti jäsenten sairaalahoidon tarvetta, hilliten näin osaltaan psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksia.
(Hänninen 2016: 23, 28—29.)
2.2

Työhön paluun tukeminen Klubitaloilla

Klubitalot tukevat jäsentensä työhön paluuta erilaisin keinoin. Klubitaloilla on laatusuositusten mukaan siirtymätyöohjelma, tuetun työllistymisen ohjelma ja itsenäisen työllistymisen ohjelma. Siirtymätyö tarjoaa klubitalon jäsenille apua oman työkunnon arvioimiseen, työvalmentajan tukemaa palkkatyötä Klubitalon ulkopuolella, sekä osa-aikaista ja
määräaikaista työtä, jota varten jäsenellä ei tarvitse olla ammatillista koulutusta. Siirtymätyö tarjoaa jäsenille mahdollisuuden työskennellä avoimilla työmarkkinoilla yleisen
palkkatason mukaisella palkalla. Klubitalo takaa siirtymätyöpaikoille sijaisen jäsenten
poissaolojen ajaksi. Kaikki siirtymätyöpaikat ovat Klubitalon ulkopuolisia. (Klubitalotoiminta kuntoutujajäsenten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäjänä 2016: 146—147.)
Tuetun työllistymisen ohjelmassa työvalmentaja ja jäsen pyrkivät yhdessä järjestämään
työtä yrityksissä tai muissa yleisissä työpaikoissa. Sekä tuetun työllistymisen, että itsenäisen työllistymisen ohjelman tavoitteena on auttaa jäseniä työn hankkimisessa, parempien työpaikkojen saamisessa ja työpaikan säilyttämisessä. Klubitalo pitää kummassakin ohjelmassa yhteyttä niin työnantajaan, kuin työtä tekevään jäseneenkin. Klubitalolta tarjotaan apua työssä tarvittavan tuen määrittämiseen ja tuen hankintaan. Itsenäisesti työssä käyvillä Klubitalon jäsenillä on käytettävissä kaikki Klubitalon tukimuodot ja
palvelut. Jäsenillä on esimerkiksi mahdollista saada apua etuuksiin liittyvissä asioissa ja
heillä on oikeus osallistua Klubitalon ilta- ja viikonloppu toimintaan. (Klubitalotoiminta
kuntoutujajäsenten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäjänä 2016: 148.)
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2.3

Puuttuva pala- Tuetun keikkatyön malli

Puuttuva pala -hanke on Metropolian Ammattikorkeakoulun ja Etelä-Suomen Klubitalot
ESKOT ry:n huhtikuussa 2019 käynnistämä kaksi ja puolivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää tuetun keikkatyön mallia nykyisten tuettujen työllistymismuotojen ja
avoimien työmarkkinoiden välille. Hanke on ESR- ja STEAN- rahoittama. (Puuttuva Pala
n.d.)
Hankkeessa ovat mukana keikkatyöhön haluavat, osatyökykyiset, järjestöt, yritykset, potentiaaliset keikkatyöntarjoajat, oppilaitokset, kaupungit, TE-toimistot, sekä muut sidosryhmät. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pitkäaikaistyöttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja muut heikoimmassa työmarkkina asemassaa olevat ihmiset. Tuetun
keikkatyön avulla heillä on mahdollisuus saada kokemuksia avoimilta työmarkkinoilta ja
kokeilla työelämävalmiuksiaan työehtosopimuksen mukaisella palkalla. (Puuttuva palaTuetun keikkatyön malli n.d.) Keikkatyön tarjoajalle Puuttuva pala- hanke tarjoaa mahdollisuuden palkata motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa, sekä kantaa osuutensa yhteiskuntavastuusta edistämällä työelämän monimuotoisuutta. (Keikkatyön tarjoajille n.d.)
Puuttuva pala -malliin sisältyy keikkatyöntarjoajien ja -tekijöiden rekrytointi, tarjottavien
työtehtävien ja niihin tarvittavan tuen muotoilu ja arviointi, perehdytys keikkatyön molemmille osapuolille, keikkatyön järjestäminen, verkostojen rakentaminen ja mallin jatkuva
arviointi, sekä sen yhteiskehittäminen. (Puuttuva Pala- Tuetun keikkatyön malli n.d.)
Puuttuva pala tarjoaa myös valmennuksia työelämätaitojen ja -valmiuksien tukemiseen.
Ennen keikkatyöhön menemistä keikkatyöhön haluavat tekevät valmentajan kanssa tuetun keikkatyön malliin kuuluvan työkyvyn ja osaamisen arvioinnin. Keikkatyön aikana
keikkatyöntekijälle tarjotaan yksilöllistä tukea, joka voi sisältää perehdyttämistä työtehtäviin, kokemustoimijan neuvontaa ja ohjausta, ryhmävalmennusta toisten keikkatyöntekijöiden kanssa, työnohjausta ja ohjattua pohdintaa liittyen omiin työtaitoihin. Keikkatyön
aikana annettavaan valmennukseen sisältyy myös työnantajalle ja työyhteisölle annettava tuki. Keikkatyön jälkeen arvioidaan yhdessä keikkatyöntekijän ja valmentajan
kanssa sitä, kuinka keikka sujui, missä asioissa työntekijä onnistui ja missä olisi kehitettävää. Keikkatyön jälkeen pohditaan yhdessä myös millaisia etenemismahdollisuuksia
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työntekijällä olisi kohti koulutusta tai muita avoimien työmarkkinoiden töitä. Urasuunnitelmaa tehdessä hyödynnetään työ- ja toimintakyvyn arvioinnista saatuja tuloksia, sekä
työkeikasta saatua palautetta. (Puuttuva pala- valmennukset n.d.)
Puuttuva pala- malli tarjoaa osatyökykyisille entistä joustavamman tavan työelämään palaamiseen. Keikkatyö ei velvoittaisi tekijöitä sitoutumaan pitkäaikaisesti, vaan antaisi
heille mahdollisuuden työelämätaitojen kehittämiseen joustavasti ja yksilöllisesti. Malli
on tervetullut lisä Klubitalon tarjoamille työllistymistä tukeville ohjelmille ja se pyrkii osaltaan lisäämään työelämän monimuotoisuutta. Lisäksi se vastaa sekä osatyökykyisten,
että työnantajien tuen tarpeeseen madaltaen esteitä osatyökykyisten työllistämisen
tieltä.
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3

Mielenterveys ja mielenterveyskuntoutuja

Opas, jonka toteutimme, on suunnattu Etelä-Suomen Klubitaloissa jäsenenä oleville mielenterveyskuntoutujille. Monissa lähteissä mielenterveyttä ja mielenterveyskuntoutujan määritelmää lähestytään lääketieteellisesti, ei niinkään yhteiskunnallisesti. Tämän vuoksi koimme, että termi mielenterveyskuntoutuja on hyvä määritellä omin sanoin,
tähän opinnäytetyöhön sopivaksi. Tässä luvussa esittelemme myös työn merkitystä mielenterveyden kannalta, sekä mielenterveyden häiriöiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.
3.1

Mielenterveys

Mielenterveys on osa terveyttä ja voimavara. Se on tärkeä tekijä yksilön hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn kannalta. Hyvään mielenterveyteen kuuluu tunne elämänhallinnasta, optimismi, mielekäs toiminta, kyky solmia ja ylläpitää tyydyttäviä sosiaalisia suhteita, sekä
taito kohdata vastoinkäymisiä ja hyvä itsetunto. (Mielenterveyden edistäminen 2019.)
Mielenterveyteen vaikuttaa perimä, persoonallisuus, lapsuuden kokemukset ja erilaiset
elämänvaiheisiin liittyvät tekijät. Hyvä mielenterveys auttaa jaksamaan arjessa ja selviämään vastoinkäymisistä. (Kivekäs 2018: 118.)
Hyvää mielenterveyttä voidaan edistää toiminnoilla, jotka lisäävät suojaavia tekijöitä ihmisten elämässä. Suojaavat tekijät ovat mielenterveyttä vahvistavia tekijöitä. (Mielenterveyden edistäminen 2019.) Mielenterveyttä yksilötasolla suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi myönteinen minäkuva ja hyvät stressinhallintataidot. Yhteisötasolla mielenterveyttä
edistäviä suojatekijöitä ovat muun muassa mahdollisuus osallistua ja yhteisöltä saatu
tuki (kts. kuvio 1). Mielenterveyden riskitekijöiksi tai sitä uhkaaviksi tekijöiksi kutsutaan
tekijöitä, jotka vaarantavat yksilön ja yhteisön mielenterveyttä. (Mielenterveyden häiriöiden ehkäisy 2020.) Uhkaavia tekijöitä yksilötasolla voivat olla esimerkiksi yksinäisyys tai
erilaiset sairaudet ja yhteisötasolla haitallinen elinympäristö ja köyhyys (kts. kuvio 1).
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Kuvio 1. Mielenterveyttä yksilö- ja yhteisötasolla uhkaavia ja suojaavia tekijöitä (Pirkola
2020: dia 2)

Mielenterveyttä voidaan edistää yksilö-, yhteisö- ja rakennetasolla. Elämänhallinnan tukeminen on esimerkki yksilötasolla tapahtuvasta mielenterveyden edistämisestä. Osallisuuden ja sosiaalisen tuen vahvistaminen, sekä ympäristön turvallisuuden lisääminen
edistävät mielenterveyttä yhteisötasolla. Rakenteiden tasolla mielenterveyttä edistetään
esimerkiksi tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät epätasa-arvoa ja syrjintää. (Mielenterveyden edistäminen 2019.)
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3.2

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt voivat oireilla ja ilmetä eri tavoin. Niiden määritteleminen on
haastavaa, koska monet mielen oireet kuten suru, ahdistus ja nukahtamisvaikeudet ovat
osa tavallista elämää. Mielenterveyden häiriöstä puhuttaessa ongelmat ovat usein päivittäisiä, uhkaavat henkistä hyvinvointia ja painavat mieltä. (Huttunen 2017.) Mielenterveyden häiriö on yleisnimitys, jota käytetään erilaisista mielenterveyden psykiatrisista
häiriöistä. Diagnosoinnissa käytetään Maailman terveysjärjestön kehittämää ICD-tautiluokitus järjestelmää, sekä DSM-järjestelmää, joka on Yhdysvaltojen psykiatriayhdistyksen kehittämä. Mielenterveyden häiriöt luokitellaan niiden aiheuttamien oireiden ja vaikeusasteiden mukaan. Sairastuneelle mielenterveyshäiriöt aiheuttavat kärsimystä ja
haittaa. Ne voivat vaikuttaa myöskin sairastuneen toimintakykyyn ja aiheuttaa elämänlaadun heikkenemistä. (Mielenterveyshäiriöt 2019.)
Syyt mielenterveyden häiriön puhkeamiselle ovat monitekijäisiä ja ilmeneminen on usein
yhteydessä johonkin kielteiseen elämänmuutokseen tai kuormittavaan elämänvaiheeseen. Yleisimpiä työikäisten keskuudessa esiintyviä mielenterveyden häiriöitä ovat eriasteiset masentuneisuustilat ja ahdistuneisuus-, sekä päihdehäiriöt. Myöskin erilaiset traumaperäiset stressireaktiot ja häiriöt ovat tavallisia työikäisten keskuudessa. (Kivekäs
2018: 121—122.)
3.3

Työ ja mielenterveys

Työllä on monia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyden kannalta, sillä se tuo merkityksellistä sisältöä elämään ja luo rytmiä päiviin. Työ auttaa myös vahvistamaan itsetuntoa,
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, luo kehittymismahdollisuuksia ja turvaa toimeentulon. Työ ja työtoverit voivat osaltaan toimia mielenterveyttä vahvistavana ja tukevana
tekijänä. Mielenterveyden häiriöstä kärsivälle työ voi toimia toipumista edistävä tekijänä.
Työ tukee kuntoutujan päivärytmiä, päihteettömyyttä, osallisuutta ja ehkäisee yhteiskunnallista syrjäytymistä. (Kivekäs 2018: 119.) Työ voi parhaimmillaan toimia työntekijän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävänä tekijänä.
Toisaalta taas työhön liittyvät kuormittavat tekijät, stressi, kielteiset tapahtumat, epävarmuus ja kiivastahtisuus voivat laukaista ja pahentaa mielenterveyden häiriöitä ja vaikut-
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taa niiden kulkuun. (Kivekäs 2018: 119.) Työ voi siis aiheuttaa työntekijälle psykososiaalista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Haitallinen psykososiaalinen kuormitus voi vaikuttaa negatiivisesti työntekijän terveyteen ja siihen tulisikin pyrkiä puuttumaan
yhtä järjestelmällisesti, kuin fyysisen työympäristön epäkohtiin. (Psykososiaalinen kuormitus 2020.)
Työ voi siis näyttäytyä positiivisena mielenterveyttä edistävänä tekijänä, joka auttaa lisäämään arkista elämänhallintaa ja tuo voimavaroja elämään. Yhtä lailla työ voi aiheuttaa haitallista kuormitusta, joka vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen kuluttaen voimavaroja. Puuttuva Pala -hankkeen ydinajatus on räätälöidä ja keventää työtä niin, että
mahdollisimman monella olisi mahdollisuus olla mukana työelämässä itselleen sopivalla
tavalla. Tuetun keikkatyön mallissa tarjottu yksilöllinen tuki lieventää myös osaltaan työn
epäedullisia vaikutuksia mielenterveydelle.
3.4

Mielenterveyskuntoutus ja mielenterveyskuntoutuja

Mielenterveyden järkkyessä ja omien voimien vähentyessä kuntoutus auttaa vakauttamaan arkea. Kuntoutus suunnitellaan kunkin kuntoutujan yksilöllisestä tilanteesta katsoen ja siinä käytetään tilanteeseen sopivia kuntoutuksen muotoja, toteuttamistapoja ja
ympäristöjä. Kuntoutus aloitetaan siinä vaiheessa, kun asiakkaalla on voimavaroja panostaa omaan kuntoutumiseensa ja kokonaistilanne on jo hallinnassa. (Monenlaista kuntoutusta n.d.)
Kuntoutuminen on muutokseen tähtäävä prosessi, joka etenee kuntoutujan omien voimavarojen ja hänen asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutuminen tarkoittaa toimintakykyä ja hyvinvointia haittaavien tekijöiden lieventymistä tai poistumista. Lääkäri tai
muu hoitohenkilökunta laatii kuntoutujan kanssa yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, johon kirjataan hoitoon osallistuvien ammattilaisten näkemykset, kuntoutujan kanssa laaditut tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutussuunnitelmaan pyritään
muotoilemaan konkreettisia ja realistisia arjen tavoitteita, joiden toteutumista voidaan mitata ja seurata. Lisäksi kuntoutujalle asetetaan myös pitkän tähtäimen tavoite. Masentuneella henkilöllä arjen tavoitteena voi olla esimerkiksi liikunnan aloittaminen ja pitkän
aikavälin tavoitteena työkyvyn kohentuminen. (Kuntoutuksella on tavoite n.d.) Jonkun
kuntoutujan kohdalla esimerkiksi Klubitalolla käyminen voidaan nähdä keinona edistää
opiskeluiden tai työelämän pariin palaamista.
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Puhuessamme mielenterveyskuntoutujista opinnäytetyössämme tarkoitamme mielenterveyden häiriötä sairastavaa henkilöä, joka on jäsenenä Etelä-Suomen Klubitalossa ja
jonka kuntoutumisen tavoitteena on päästä mukaan työelämään Puuttuva pala- hankkeen kehittämän Tuetun keikkatyön- mallin avulla. Tuetun keikkatyön- malli antaa kuntotutujalle mahdollisuuden päästä tuetusti ja turvallisesti keräämään kokemuksia työelämästä, sekä kehittää työelämävalmiuksiaan. Yksittäisistä keikoista saadut onnistumisen
kokemukset voivat toimia kannustavina elementteinä kuntoutumis- ja työllistymispolulla.
Keikkatyön ansiosta mielenterveyskuntoutujat voivat työskennellä omien voimavarojensa mukaan.
3.5

Mielenterveyshäiriöiden yhteiskunnalliset vaikutukset

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan ajoittain kansantautina, sillä joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Vuosittain mielenterveydenhäiriöihin sairastuu 1,5 % suomalaisista. (Huttunen 2017.) Viime vuosikymmenien aikana suomalaisten fyysinen terveys on kohentunut, mistä kertoo esimerkiksi se, että fyysisiin sairauksiin
liittyvät työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet. Samanlaista muutosta ei ole tapahtunut mielenterveyteen liittyen. (Suomalaisten mielenterveys ei ole kohentunut fyysisen
terveyden tahtiin n.d.)
Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Vuonna
2018 tehdyn OECD-raportin mukaan mielenterveydenhäiriöt maksavat yhteiskunnalle
vuosittain noin yksitoista miljardia euroa. Tähän summaan sisältyvät niin työmarkkinoiden ja terveyspalvelujen kustannukset, kuin sosiaaliturvasta aiheutuvat kustannukset.
(Suomalaisten mielenterveys ei ole kohentunut fyysisen terveyden tahtiin n.d.)
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Kuvio 2. Työeläkejärjestelmästä vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan (Suomen työeläkkeensaajat n.d.)

Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yhteensä 20 300 henkilöä (työkyvyttömyyseläkkeistä lisää luvussa 6.2.3). Mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt olivat ensimmäistä kertaa yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Niiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 33 % työeläkkeelle siirtyjistä eli noin 6700 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla mielenterveys syyt ovat jo pitkään olleet suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Tämä johtuu siitä, että mielenterveyssyistä eläkkeelle jäävät ovat yleensä
keskimääräistä nuorempia, jolloin eläkkeet kestävät pidempään. Vuonna 2019 mielenterveyssyistä eläkkeellä oli 58 000 henkilöä, mikä on 43 % työkyvyttömyyseläkkeellä olevista (kts. kuvio 2). (Suomen työeläkkeensaajat n.d.)
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Kuvio 3. Tilasto mielenterveyden häiriöistä johtuvista sairaspoissaoloista (Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät puolella miljoonalla päivällä 2019)

Mielenterveyden häiriöt ovat myös yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Vuonna
2018 Kela maksoi mielenterveyden häiriöiden perusteella sairaspäivärahaa 4,6 miljoonalta päivältä, noin 74 300 työikäiselle. Edellisvuonna sairaspäivärahaa maksettiin 4,1
miljoonalta päivältä. Lisäksi pitkien sairaspoissaolojen määrä on kasvanut (kts. kuvio 3).
Työelämän lisääntynyt vaativuus, muutokset ja yhteiskunnalliset rakennemuutokset voivat osaltaan vaikuttaa työssä jaksamiseen. Työllisyystilanteen kohentuminen saattaa
myös osaltaan selittää sairaspoissaolojen lisääntymistä. (Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät puolella miljoonalla päivällä 2019.)
Tilastot eivät suoraan kerro siitä, että mielenterveysongelmien määrä olisi kasvanut,
vaan siihen vaikuttaa tietoisuuden lisääntyminen mielenterveyshäiriöistä, asenteiden
muuttuminen ja se, että kynnys hakea apua on madaltunut. Psyykkisten kysymysten rooli
ja merkitys on siis muuttunut yhteiskunnassamme viime vuosikymmenten aikana. (Suomalaisten mielenterveys ei ole kohentunut fyysisen terveyden tahtiin n.d.)
Mielenterveyspalvelut eivät ole kuitenkaan kehittyneet samassa suhteessa, kuin avun
hakeminen ja erityisesti varhaisessa vaiheessa saatavista matalankynnyksen palveluista
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on pulaa. Toimimattomat mielenterveyspalvelut luovat osaltaan eriarvoisuutta. Mielenterveyden häiriöiden ehkäisy ja hoito on tärkeää niin kansanterveydellisestä, kuin kansantaloudellisestakin näkökulmasta. Mielenterveyden häiriöiden hoidon tulee keskittyä
entistä enemmän ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja mielenterveyden edistämiseen. Kolmannen sektorin toimijat pyrkivät osaltaan vastaamaan matalan kynnyksen
palveluiden tarjontaan. Mielenterveyspalveluiden tulisi tulevaisuudessa olla vertaisuutta
ja osallisuutta tukevia, sekä ihmisläheisiä palveluita. (Suomalaisten mielenterveys ei ole
kohentunut fyysisen terveyden tahtiin n.d.)
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4

Hyvinvointi, osallisuus ja osatyökykyisyys

Jotta pystymme ymmärtämään työelämästä pois pudonneen mielenterveyskuntoutujan
todellisuutta, muodostuivat keskeisiksi teemoiksi ja käsitteiksi hyvinvointi, osallisuus ja
osatyökykyisyys. Tässä luvussa käsittelemme näiden termien takana olevaa teoriaa.
4.1

Hyvinvointi ja mielenterveyskuntoutuja

Amartya Sen ja Martha Nussbaum (1993) lähestyvät hyvinvointia termillä capability.
Termi capability viittaa suomeksi käännettynä kykyyn ja kykeneväisyyteen. Capability
tarkoittaa Senin ja Nussbaumin teoriassa ihmisen kykyä, tai kapasiteettia tehdä niitä asioita, mitkä turvaavat hänen hyvinvointinsa ja mahdollistavat osallisuuden tunteen. (Sen
1993: 30—33.) Teoriassa siis huomioidaan se, että vaikka yksilöllä on näennäisesti mahdollisuuksia hyvinvointiin, hän ei ole välttämättä kykenevä silti saavuttamaan niitä.
Tämä kyseinen teoria tuntui hyvältä tavalta lähestyä valitsemaamme opinnäytetyön aihetta. Monelle mielenterveyskuntoutujalle mahdollisesti muista arkisena tuntuvat asiat,
voivat olla mahdottomia toteuttaa ilman tukea. Tällöin ei voida puhua yhtäläisistä mahdollisuuksista, mikäli tukea ei anneta yksilölle.
Kirjassaan Quality of Life (1993) Sen ja Nussbaum lainaavat johdannossaan Charles
Dickensin Hard times teoksesta kohtaa, joka tiivistää heidän aatteensa hyvin. Lainauksessa opettaja pyytää oppilaita kuvittelemaan, että luokkahuone on valtio, jolla on 50
miljoonan edestä rahaa. Opettaja kysyy oppilaalta, eikö valtio olekin menestyvä? Oppilas
vastaa, ettei voi tietää sitä, koska ei tiedä esimerkiksi kenellä 50 miljoonaa on hallussa,
tai onko hänellä (valtion asukkaana) oikeutta siihen ollenkaan. (Sen & Nussbaum 1993:
1.) Nussbaum kirjoittaa Creating capabilities kirjassaan tästä samasta asiasta tosielämän näkökulmasta ja kritisoikin esimerkiksi bruttokansantuotteen yksipuolisuutta mittausmenetelmänä (Nussbaum 2011: ix).
Yllä oleva esimerkki tiivistää hyvin myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pulmat.
Suomessakin on esimerkiksi mittavat suunnitelmat pitkäaikaistyöttömien työllistymistä
varten (esim. VTV 2014), samoin kuin mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista varten.
Todellisuudessa kuitenkin hakeutuminen näihin toimiin voi jo itsessään vaatia sellaista
tukea, mitä yksilölle ei ole tarjottu.
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Voimaantuminen on englanninkielisestä sanasta empowerment käännetty suomenkielinen vastine. Voimaantuminen on henkinen prosessi, joka lähtee yksilöstä itsestään. Sitä
ei voi ulkoisesti tehdä kenellekään, vaan se on subjektiivinen ja sisäinen kokemus. Voimaantuminen tapahtuu usein ympäristössä, jossa yksilöllä on turvallinen, tasa-arvoinen
ja hyväksytty olo. (Siitonen 1999: 161—162.) Jokaisella on oikeus työhön ja Suomessa
pyritäänkin osallistavaan työllisyyspolitiikkaan, koska sillä on myös työllisyyttä lisäävä
vaikutus (Työelämäosallisuus 2020). Se edistää myös voimaantumista ja valtaistumista,
sillä yksilöllä on varsinkin palkkatyössä ollessaan suurempi kontrolli taloudelliseen tilanteeseensa.
Oppaamme tarkoitus on tukea mahdollisuutta osallistua työhön ilman tuntemusta siitä,
että on tingittävä taloudellisen turvallisuuden tunteesta. Taloudellinen turvattomuus voi
muodostua silloin, jos palkan saaminen tehdystä työstä aiheuttaa etuuksien pienenemisen, tai jopa menetyksen.
Tällä hetkellä osalla Klubitalon jäsenenä olevilla mielenterveyskuntoutujilla on ollut pelko
siitä, että työhön osallistuminen hankaloittaa heidän taloudellista tilannettaan. Samoin
mielenterveyskuntoutujan kognitiiviset taidot tai voimavarat voivat olla niin puutteelliset,
ettei hänellä ole resursseja selvittää vaadittavia tietoja etuuksien ennallaan pysymisen
turvaamiseksi. Tämä on aiheuttanut jopa sen, että saatu työtarjous on hylätty. (Koskiaho
2020.) Oppaamme pyrkii valtaistamaan Klubitalon mielenterveyskuntoutujia ja antamaan
heille yhtäläisemmät mahdollisuudet osallistua työelämään, vaikka he olisivatkin taloudellisesti jonkin etuuden varassa.
Nussbaum (2011) sanoo teoksessaan Creating capabilities avainkysymyksen olevan se,
mitä ihminen on kykenevä tekemään ja millainen hän on kykenevä olemaan (Nussbaum
2011: 18). Nussbaum (2011) onkin listannut kymmenen ihmiselämän olennaisinta tekijää. Lista sisältää elämän itsessään, terveyden, tunteet, järjen, mielikuvituksen, leikin,
aistimisen, yhteyden muihin ihmisiin, sekä muihin eliölajeihin ja vaikuttamisen elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (Nussbaum 2011:33—34.) Listan kymmentä asiaa lähestytään
kuitenkin siitä näkökulmasta, onko ihmisellä mahdollisuuksia toteuttaa näitä samoin, kuin
kaikilla muillakin.
Kuten aiemmin totesimme, valikoimme Nussbaumin (2011) toimintavalmiusajattelun
käyttämäksemme lähestymistavaksi. Nussbaum ottaa kattavasti huomioon sen, että ym-
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pärillä oleva mahdollisuus ei ole aina yksilön saavutettavissa, vaan on joskus vain näennäisesti yksilölle tarjolla oleva mahdollisuus. Tämä ajatusmalli toteutuu usein myös mielenterveyskuntoutujien kohdalla. Mielenterveyskuntoutujan määrittelemme tarkemmin
luvussa neljä. Monella voi olla jopa taloudellisestikin vakaa tilanne ja työmahdollisuuksia,
mutta ei kuitenkaan kykyä lähteä näihin töihin oman mielenterveyden vuoksi. Mielenterveyden häiriössä on kyse juuri siitä, että kykyä ja kyvykkyyttä toimimiseen ei välttämättä
ole, vaikka erilaisia mahdollisuuksia olisikin näennäisesti yksilön ympäristö täynnä.
4.2

Osallisuus

Juha Hämäläinen (1999) määrittelee osallisuuden yksilön ja yhteiskunnan väliseksi suhteeksi. Osallisuus mahdollistaa yksilön kiinnittymisen erilaisiin yhteiskunnan instituutioihin, toimintajärjestelmiin ja kulttuurimuodosteisiin. Osallisuus on merkittävässä roolissa
elämänhallinnassa, eikä yhteiskunnallinen subjektius voi kehittyä ilman osallisuutta. (Hämäläinen 1999: sanasto.)
Osallisuus on terminä monimutkainen ja tilanteisiin ja henkilöihin mukautuva. Osallisuuden avainteoriaa etsiessä, tuntuu löydetty tieto menevän päällekkäin hyvinvointiteorioiden kanssa, eikä niitä täysin toki pidäkään erottaa toisistaan, sillä rohkenemme väittää,
että ilman osallisuutta ei ole myöskään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osallisuus liittyy
opinnäytetyömme tematiikkaan tiiviisti, sillä työelämään kuuluminen tarkoittaa monelle
ihmiselle myös yhteiskunnassa osallisena olemista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpaperissa Mitä osallisuus on? (2017) vertaillaan
suomen kielistä osallisuus termiä capability termiin. Julkaisussa todetaan, että vaikka
capability ottaa ehkä toimijuuden huomioon teoriassa tehokkaasti, kuuluu suomenkieliseen osallisuus sanaan myös oleminen ja kiinnittyminen niihin voimavaroihin, joita lopulta kuitenkin toimijuuteenkin tarvitaan. (Mitä osallisuus on? 2017: 10.)
Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen (2018) pohtii työttömyyden vaikutusta ihmiseen
Allardtin (1976) kolmesta ulottuvuudesta käsin. Hän toteaa työttömyyden vaikuttavaan
niin tuloihin, asumiseen, koulutukseen, kuin sosiaalisiin suhteisiinkin. Rutiinit ja kontaktit
saattavat työn menettämisen myötä vähentyä ja tulotasoon tulee yleensä muutoksia.
(Pakarinen 2018: 199—200.) Jokaisella on oikeus työhön. Työn merkitys on voimakas;
se on osa identiteettiä, se lisää hyvinvointia ja mahdollistaa osallistumisen yhteiskunnallisesti (Työelämäosallisuus 2020).
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Sosiaalinen kuntoutus kuuluu osaksi sosiaalihuoltolakia. Tämän sosiaalihuoltolaista löytyvän sosiaalisen kuntoutuksen pykälän perusteella voisi sanoa, että kansalaisten osallisuutta on pyritty turvaamaan jopa lainsäädännöllä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 §17.)
Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa melko laajasti erilaisia sosiaalipalveluita, jotka tukevat
asiakkaan kuntoutumista. Tätä voi olla niin sosiaalitoimessa annettu sosiaaliohjaus, kuin
vertaisryhmäänkin osallistuminen. (Sosiaalinen kuntoutus käytännössä 2017.) Koska
työn merkitys hyvinvoinnille on tunnistettu laajalti, tulisi työelämään osallistumisesta
tehdä mahdollista mahdollisimman monelle. Aloja ja työtehtäviä on jo runsaasti erilaisia
ja niistä on usein mahdollista räätälöidä tekijälleen sopiva. Joskus kuitenkin itse työhön
hakeutuminen tai konkreettisesti lähteminen, voi osoittautua kynnyskysymykseksi. Tekemämme opas pyrkii vastaamaan myös osaltaan tähän nivelkohtaan, helpottaen työhön lähtemiseen liittyvää epävarmuutta.
Julkisen vallan tavoitteena on lisätä työpaikkoja ja vähentää työttömyyttä. Vaikeimmassa
asemassa työllistymisen kannalta ovat osatyökykyiset. Osallistavan työllisyyspolitiikan
tarkoitus on luoda työpaikkoja heille, jotka eivät nykyisessä muodossaan oleville työmarkkinoilla pääse. Näitä ovat esimerkiksi syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, vammaiset
ja maahanmuuttajat. (Työelämäosallisuus 2020.) Kuten edellisessä kappaleessa mainitsimme, on tärkeää työpaikkojen luomisen lisäämisen ohella, myös luoda kattavat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua työhön niin, että se ei vaikeuta mitään muuta elämän osa-aluetta.
4.3

Osatyökykyisyys

Jotta pystyisimme määrittelemään osatyökykyisyyttä, on tärkeää ymmärtää, mistä asioista puhumme, kun puhumme työkyvystä. Työkyvyn määrittely riippuu pitkälti siitä, miltä
toimintasektorilta asiaa katsomme, sillä työkyky ei sijoitu yksittäiselle tieteenalalle. Työkyvyn määritelmä on myös muuttuva ajan ja tutkimuksen myötä. (Gould, Ilmarinen, Järvikoski, Järvisalo 2006: 19.)
Etsiessämme työkyvyn määritelmää, joka olisi sosiaalialan kannalta oleellisin, parhaimmaksi osoittautui Ilmarisen & kumppaneiden (2006: 111) kuvaus hyvästä työkyvystä tasapainona ihmisen voimavarojen, työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä ympäristön piirteiden kesken. Tämän kuvauksen pohjalta voimme siis ajatella, että mikäli työkyvyssä on haasteita, se johtuu juuri ihmisen erilaisten voimavarojen ja työn vaatimusten
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välisen suhteen epätasapainosta, johon voi vaikuttaa myös ympäröivä todellisuus. Kuten yllä todettu, määritelmät ovat kuitenkin erilaisia riippuen toimintasektorista. Työkyvyn
monimuotoisuus tuo myös haasteita sosiaalivakuutuksen työkyvyn arvioinnille (Gould,
lmarinen, Järvisalo, Koskinen 2006: 324).
Osatyökykyiset ovat hyvin heterogeeninen joukko. Osatyökykyisyyden käsite koskee hyvin erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä, joita yhdistääkin mahdollisesti vain se, että he
tarvitsevat erityistä tukea työllistymisessään. Vates säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen (2019: 162) kuvaa, että osatyökykyisyys voi olla tilapäistä tai ihminen voi olla osatyökykyinen koko elämänsä ajan, tai osatyökykyisyys voi kohdentua tiettyihin töihin eli
olla tehtäväsidonnaista.
Termin osatyökykyinen käyttö ei Paanetojan (2016: 25—27) mukaan ole vakiintunutta
tai selkeää ja sitä käytetään korvaamaan esimerkiksi termejä vammainen tai vajaakuntoinen. Paanetoja tuo esiin, että nykyisin puhutaan osatyökykyisistä eikä osatyökyvyttömistä, mikä johtuu suuntauksesta korostaa jäljellä olevaa työkykyä eikä työkyvyn puutetta. Tämä liittyy vahvasti voimavarakeskeisyyden kautta valitsemiimme hyvinvointiteorioihin.

20

5

Suomalainen sosiaaliturva ja sosiaaliturvaetuudet

Suomi hyvinvointivaltiona mahdollistaa kattavan sosiaaliturvan maassa asujilleen. Tässä
luvussa käsittelemme suurpiirteisesti suomalaisen sosiaaliturvan juuria ja rakennetta,
itse etuuksia ja tulevaisuuden visioita. Tarkemmat tiedot etuuksista ovat nähtävillä valmiissa oppaassa liitteissä.
Puhumme opinnäytetyössämme ja oppaassa suojaosasta, ja sillä tarkoitamme summaa,
minkä henkilö voi ansaita palkkatuloilla ilman, että tulo vaikuttaa etuuden määrään. Suojaosan määritelmä voi olla harhaanjohtava, sillä esimerkiksi ulosottoon liittyen puhutaan
usein asiakkaalle jätettävästä suojaosuudesta (Palkan ulosmittaus 2020). Oppaassa puhutaan myös termistä ansiotulovähennys, mikä käytännössä tarkoittaa samaa, kuin suojaosa, mutta on laajemmin käytössä Kelan sivustoilla muiden etuuksien, kuin työttömyysetuuksien osalta.
5.1

Suomen sosiaaliturvan synty ja perusrakenne

Suomi hyvinvointivaltiona verrattuna muihin Pohjoismaihin ei omaa pitkiä juuria. Vuoteen
1917 Suomi kuului autonomisena Venäjän suurruhtinaskuntaan, eikä sosiaaliturvan kehittäminen tätä ennen parlamentaarisista syistä ollut mahdollista. Sotien aikaan 1950luvulle saakka Suomen sosiaaliturva säilyi melko kehittymättömänä ja suppeana. 1950luvulla alkoi kuitenkin kiivas kehittäminen, joka jatkui aina 1980-luvun loppuun saakka.
Tämän jälkeen sosiaaliturvan uudistuksia on tapahtunut niukemmin. (Hiilamo & Niemelä
& Pykälä & Riihelä & Vanne 2012: 9,11,22.)
Sosiaaliturva on yksi sosiaalipolitiikan osa-alue. Sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan julkisia
toimia, joiden avulla pyritään turvaamaan ihmisten elintaso ja turvallisuus. Sosiaaliturva
on Suomen perustuslain mukaan jokaiselle kuuluva oikeus perustoimeentuloon ja huolenpitoon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen
syntymän ja huoltajan menetyksen kohdatessa. (Suomen sosiaaliturva ja Kela 2018:32.)
Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat ihmiset. Joissain
tilanteissa myös ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. (Suomen sosiaaliturva 2019.)
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Kuvio 4. Rakenne suomalaisesta sosiaaliturvasta vuonna 2019 (Suomen sosiaaliturva 2019)

Sosiaaliturva rahoitetaan veroilla, sosiaalivakuutusmaksuilla ja asiakasmaksuilla. Kansaneläkelaitos eli Kela on yksi sosiaaliturvan toimeenpanijoista Suomessa, ja se vastaa
esimerkiksi vähimmäiseläkkeistä, sairausvakuutuksista, työttömien perusturvista, kuntoutuksista, asumisentuista, lapsiperheiden tuista, opintotuista ja perustoimeentulotuista. (Suomen sosiaaliturva ja Kela 2018: 32.) Muita sosiaaliturvaa toimeenpanevia tahoja ovat kunnat, työttömyyskassat sekä eläketurvalaitokset (Suomen sosiaaliturva
2019).
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5.2

Oppaaseen valikoidut etuudet

Seuraavaksi kerromme pääpiirteittäin mielenterveyskuntoutujia eniten koskettavista sosiaaliturvaetuuksista. Valitsimme seuraavat etuudet työhömme: työttömyysturva, sairausajan toimeentuloturva, eläketurva, asumisen tuet, opintotuki ja toimeentulotuki. Työtulojen vaikutuksista kyseisiin sosiaaliturvaetuuksiin löytyy tietoa koostamastamme oppaasta (kts. liite 2).
Suomessa työttömyysturvaa ja siihen liittyviä etuuksia hallinnoivat ja toteuttavat Kela,
työ- ja elinkeinotoimisto, sekä omalta osaltaan ammattiliittojen työttömyyskassat. Työttömyysturvan on tarkoitus turvata ihmisen talous, hänen jäädessä työttömäksi. Siihen
mitä etuuksia kukin on oikeutettu saamaan, vaikuttaa muun muassa työttömyysturvaa
hakevan ikä, koulutus- ja työtausta, sekä työttömyyskassaan kuuluminen. Ollakseen oikeutettu mihinkään työttömyysetuuteen, tulee hakijan olla ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi TE-palveluissa (Pikaopas työttömyysturvaan n.d.).
Kelan maksama sairauspäiväraha korvaa 16—67-vuotiaalle työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä enintään 300 arkipäivältä. Työsuhteessa olevan henkilön työnantaja yleensä hakee sairauspäivärahaa, jos se maksaa palkkaa työstä poissaolon ajalta.
Tällöin Kela maksaa suoraan etuuden työnantajalle. Alakohtaiset työehtosopimukset
määrittävät, miltä ajalta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. (Sairauspäiväraha
2019.) Erilaisten sairauskassojen jäseninä on myös mahdollista saada lakisääteisiä sairausvakuutusetuuksia ja niitä täydentäviä lisäetuuksia, tai ainoastaan lisäetuuksia (Mattila 2019: 39). Osasairauspäivärahaa voi saada, mikäli henkilö on ollut ennen sairastumista kokoaika työssä ja päätoimisena yrittäjänä, ja henkilöllä on mahdollisuus tehdä 40-60% aiemmasta työajasta. Tämä vaatii työsuhteessa olevalta työnantajan kanssa tehtävää sopimusta. (Suomen sosiaaliturva ja Kela 2018: 62.)
Suomen eläkejärjestelmä rakentuu kahdesta lakisääteisestä eläkejärjestelmästä; työeläkejärjestelmästä ja takuueläkkeellä täydennetystä kansaneläkejärjestelmästä (Suomen
sosiaaliturva ja Kela 2018: 38). Eläkettä maksavat eläkevakuutuslaitokset sekä Kela
(Suomen sosiaaliturva 2019). Alla olevassa kuviossa esitellään yleisesti kaikki Kelan
eläke-etuudet. Opinnäytetyössämme ja oppaassa käsittelemme ainoastaan kansaneläkettä ja takuueläkettä. Jätimme kohderyhmää ajatellen työstämme ulkopuolelle perheeläkkeet, lapsikorotukset sekä rintamalisät.
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Kuvio 5. Kelan maksamien eläkkeiden rakenne (Kelan eläke-etuudet 2018: 99.)

Pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä korvataan 16—64vuotiaille työkyvyttömyyseläkkeillä, joita ovat työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen saamista yleensä edeltää käytetty täysimääräinen sairauspäivärahakausi, eli 300 arkipäivää, osatyökyvyttömyyseläkkeelle on mahdollista siirtyä ilman sairauspäivärahakautta. (Mattila 2017: 72—
82; Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki 2019; Kansaneläkkeen määrä ja maksaminen
2019; Takuueläke 2019; Vanhuuseläke 2019.) Työkyvyttömyyseläke muodostuu mahdollisesta työeläkkeestä (summa määräytyy henkilön työhistorian mukaisesti, maksajana
jokin työeläkelaitos) ja/tai kansaneläkkeestä ja sitä mahdollisesti täydentävistä takuueläkkeestä, eläkkeen saajan asumistuesta ja muista korottavista tekijöistä. Vanhuuseläke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille tai vuoden 1965 ja sen jälkeen syntyneiden
työeläkelakien mukaisille eläkeikäisille. Vanhuseläkettä on mahdollista saada työeläkkeenä, ja/tai kansaneläkkeenä sekä sitä mahdollisesti täydentävinä takuueläkkeenä ja
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eläkkeensaajan asumistukena. (Mattila 2017: 72—82; Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki 2019; Kansaneläkkeen määrä ja maksaminen 2019; Takuueläke 2019; Vanhuuseläke 2019.)
Mielenterveyskuntoutujan on mahdollista saada Kelan maksamaa tukea asumiseen joko
yleisenä asumistukena tai eläkkeen saajan asumistukena. Eläkkeen saajan asumistukeen on mahdollisuus, mikäli henkilö on pienituloinen ja on työkyvyttömyyseläkkeellä,
kuntoutustuella, vanhuuseläkkeellä tai on oikeutettu eläketukeen eikä taloudessa asu
alle 18-vuotiaita lapsia. (Eläkkeen saajan asumistuki 2020.) Yleiseen asumistukeen on
mahdollisuus pienituloisilla talouksilla. Esimerkiksi pienituloisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla aikuisella, jolla on alaikäisiä lapsia taloudessa, on oikeus hakea yleistä
asumistukea eikä eläkkeen saajan asumistukea. Yleinen asumistuki on 80 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Kaikkein pienituloisimmilla ei
ole lainkaan perusomavastuuta. (Yleinen asumistuki 2019.) Eläkeläiset, jotka saavat
eläkkeensaajan asumistukea, eivät nauti samasta kevyen työllistymisen mahdollisuudesta, kuin yleistä asumistukea saavat. Eläkkeensaajan asumistuesta puuttuu suojaosa
toisin kuin yleisestä asumistuesta, eikä eläkeläisen näin ollen ole välttämättä taloudellisesti kannattavaa tehdä palkkatöitä ollenkaan. (Eläkkeen saajan asumistuki 2020 & Yleinen asumistuki 2019.) Tällä niin kutsutulla kannustinloukulla voi olla vaikutusta henkilön
kuntoutumiseen ja varsinkin osallisuuden kokemukseen yhteiskunnassa.
Tunnetuin päätoimisen opiskelun tukimuoto on Kelan maksama opintotuki. Opintotuki
koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä osalle opiskelijoista maksettavasta asumislisästä, yleisempää on kuitenkin kuulua yleisen asumistuen piiriin.
Opintorahaan on myös vuodesta 2018 saakka ollut mahdollista saada huoltajakorotusta,
mikäli henkilöllä on huollettavia alaikäisiä lapsia. Palkansaajalla voi olla mahdollisuus
saada opiskelun ajaksi aikuiskoulutustukea, jota maksaa Työllisyysrahasto. Työttömillä
voi olla myös mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella tuettuna. (Suomen sosiaaliturva ja Kela 2018: 85.)
Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, ja tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi etuudeksi
elämän perusmenojen kustannukseen. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien
yli, ehkäistä taloudellisen ahdingon syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta, joita ovat Kelan maksama perustoimeentulotuki sekä kunnan maksamat täydentävä- ja ehkäisevätoimeentulotuki. (Suomen sosiaaliturva ja Kela 2018: 89.)
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5.3

Sosiaaliturvan tulevaisuudesta

Sosiaalibarometriin 2019 vastasi 882 sosiaali- ja terveysjohtajaa, sosiaalityöntekijää, Kelan johtoa ja toimihenkilöitä sekä TE-johtoa. Uusimmassa barometrissä tuodaan esille,
kuinka perusturvan leikkaukset ovat vaikuttaneet ihmisten toimeentuloon ja palveluntarpeeseen. Näin vastasi puolet sosiaalityöntekijöistä, kolmannes Kelan johdosta ja vajaa
kolmanneksen TE-johdosta. Leikkaukset ovat syventäneet eriarvoisuutta ja viimesijaisen
etuuden, toimeentulotuen tarvetta. Vastaajat arvioivat, että perusturvalla elävien ihmisten tilannetta voitaisiin kohentaa esimerkiksi henkilökohtaisella kasvokkain tapahtuvalla
asioinnilla Kelassa, jolloin mahdollistuisi laajempi tilanteen arviointi ja harkinnanvaraisuus. (Eronen, Londén, Peltosalmi 2019: 16, 182.)
Vastaajat kokivat, että keinoja eriarvoisuuden vähentämiseen olisivat mm. panostaminen osatyökykyisten työllistymiseen, mihin juuri esimerkiksi Puuttuva pala -hanke osaltaan vastaa. Vuoden 2019 alussa noin puolet sosiaalibarometriin vastanneista arvioi,
että osatyökykyisten työttömyys on erittäin tai melko suuri ongelma heidän toimialueillaan. Vastaajat pohtivat muun muassa moninaisten työnteon muotojen kehittämistä, työajan joustoja ja yhteistyön sekä tietoisuuden lisääntymistä töitä tarjoavissa yrityksissä.
Sosiaaliturvan kehittämisestä vastaajat esittivät kehittämistoiveiksi muun muassa hakemusbyrokratian, maksukatkojen ja takaisinperintöjen vähentämistä, sekä työtulojen ja
perusturvaetuuksien joustavampaa yhteensovittamista. (Eronen ym. 2019: 182—187.)
SOSTEN:n sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen visio olisi joustava perusturva, joka ottaisi
paremmin huomioon moninaiset tuen tarvitsemisen tilanteet ja seuraisi katkottomasti ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Etuuksia ja ansiotuloja sovitettaisiin myös yhteen nykyistä joustavammin. Järjestelmää myös uudistettaisiin käyttäjäystävällisemmäksi; yksi
hakemus yhteen paikkaan. Perusturvan tasoa myös nostettaisiin asteittain. (Joustava
perusturva — Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi
2019: 9—12.)
Helmikuussa 2020 muun muassa YLE (Tolkki 2020.) uutisoi hallituksen aloittavan sosiaaliturvan jättiremontin, johon on varattu kaksi vaalikautta. Edellisen kerran sosiaaliturvan uudistusta yritettiin vuonna 2007, vähäisin tuloksin. Uudistuksen tavoitteet ovat
melko yhteneväiset SOSTE:n suositusten kanssa.
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6

Kehittämistehtävä

Saimme loppuvuodesta 2019 Metropolian lehtorilta ja Puuttuva Pala -hankkeen projektipäälliköltä ehdotuksen, että voisimme toteuttaa monimuotoisena opinnäytetyönä oppaan Puuttuva Pala – tuetun keikkatyön malli -hankkeelle. Oppaan tarkoituksena on selkeyttää palkkatulojen vaikutusta sosiaaliturvaetuuksiin. Puuttuva Pala -hanke tekee yhteistyötä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n kanssa, joten myös Etelä-Suomen Klubitalot ovat työelämäkumppaneitamme. Työelämäkumppaneitamme esitellään tarkemmin
luvussa kolme.
Puuttuva Pala -hankkeessa pyritään rakentamaan malli, jolla osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät voisivat tehdä palkkatyötä joustavasti, oman jaksamisensa rajoissa. Osa Klubitalon jäsenistä on pelännyt ansiotulojen laskevan heidän sosiaaliturvaetuuksiaan niin paljon, etteivät he ole uskaltaneet tehdä töitä.
Kehittämistehtävämme tarkoituksena on, että lisäämällä tietoa ja selventämällä ansiotulojen vaikutuksia sosiaaliturvaetuuksiin, yhä useampi mielenterveyskuntoutuja uskaltaisi
lähteä tekemään palkkatyötä tietäen, kuinka ansiotulot tulevat vaikuttamaan heidän
etuuksiinsa. Työelämään osallistuminen lisää parhaimmillaan yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja siten yksilön osallisuutta. Tällä puolestaan on yksilön hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Yhteistyökumppaneiden toiveesta opas on rajattu niin, että
siinä käsitellään vain etuuksia, jotka ovat mielenterveyskuntoutujilla yleisimmin myönnetty. Näitä etuuksia ovat useimmiten opintotuki, työttömyysetuudet, eläkkeet, toimeentulotuki, asumisen tuet ja sairausajan tuet.
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7

Opinnäytetyömme toteutus

Opinnäytetyömme on monimuotoinen ja sisältää sekä tilatun oppaan palkkatulojen vaikutuksista sosiaaliturvaetuuksiin että raportin oppaan tekemisestä. Tässä luvussa kerromme, kuinka olemme varmistaneet riittävän asiantuntijuuden opinnäytetyötämme varten ja miten olemme saaneet kerättyä oppaaseen tarvittavat tiedot.
7.1

Aiheeseen syventyminen ja tiedon hankinta

Opinnäytetyömme aihe on selkeästi rajattu ja tiukat raamit omaava. Aloitimme työstämisen opinnäytetyömme aihealueeseen liittyvän tiedon keräämisellä. Pyrimme asiantuntijuuden saavuttaaksemme perehtymään kattavasti sosiaaliturvaetuuksiin, sosiaaliturvarakenteeseen ja sosiaaliturvaetuuksien myöntämisperusteisiin. Lisäksi perehdyimme
kohderyhmäämme liittyvään tematiikkaan, joista muodostuivat opinnäytetyömme keskeiset käsitteet. Näistä käsitteistä kerromme tarkemmin luvussa neljä. Tutustuimme kattavasti, myös yhteistyötahoihimme ja heidän toimintaansa, jotta pystyisimme toteuttamaan tilaajalle mahdollisimman hyvin kohdennetun oppaan.
Koronavirustilanteen vuoksi jouduimme muokkaamaan tavoitteitamme muun muassa
käytetyn kirjallisuuden osalta, sillä poikkeustilan vuoksi kirjastot olivat suljettuina. Suuri
osa oppaaseemme tarvittavista sosiaaliturvaetuuteen liittyvistä tiedoista on kuitenkin onneksi ollut saatavana sähköisesti. Poikkeustila vaikutti myös yhteistyökumppaneidemme
tavoitettavuuteen, sillä tilanne vaikutti luonnollisesti niin Klubitalojen toimintaan, kuin
Puuttuva Pala- hankkeeseenkin mm. kokoontumisrajoitusten ja etätyösuositusten
kautta.
Keräsimme myös Itä-Helsingin Klubitalon työntekijöiltä tietoa siitä, kuinka ansiotulot ovat
vaikuttaneet mielenterveyskuntoutujien etuuksiin, mitä etuuksia klubitalon jäsenet
useimmiten saavat ja millaista tietoa he toivoisivat oppaan sisältävän. Lähetimme haastattelukysymykset (kts. liite 1) Itä-Helsingin Klubitalon johtajalle sähköpostitse ja hänen
tehtävänsä oli keskustella kysymyksistä työntekijöiden ja jäsenten kanssa. Tiedon keräämistä varten meidän tuli laatia tutkimuslupahakemus. Laadimme tutkimuslupahakemuksemme käyttäen pohjana Helsingin kaupungin tutkimuslupahakemus lomaketta. Lähetimme tutkimuslupahakemuksen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n kehitysjohtaja
Sami Ylitalolle 9.4.2020 ja tutkimuslupamme hyväksyttiin 17.4.2020.
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7.2

Selkokielisyys ja ymmärrettävyys

Selkokielen tarkoitus on lisätä ymmärrettävyyttä niin kirjoitetussa kuin puhutussakin kielessä. Selkokieli on suomen kieltä, jota muokataan sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan sellaiseksi, että sitä on yleiskieltä helpompi lukea ja ymmärtää. Selkokieli on
suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää yleiskielellä kirjoitettua tekstiä. (Leskelä 2019: 93.) Tällaisia ihmisiä löytyy niin kehitysvammaisista, mielenterveyskuntoutujista, maahanmuuttajista kuin lukihäiriöstä kärsivistäkin.
Oppaamme toivottiin olevan selkokielinen ja helposti ymmärrettävä. Kohderyhmäämme
kuuluvat henkilöt ovat hyvin erilaisista taustoista ja kognitiivisilta taidoiltaan yksilöllisiä.
Oppaamme on tarkoitettu saavutettavaksi mahdollisimman monelle. Siksi käytämme selkokieltä ja symboleita tekstin tukena.
Tarkoituksenamme oli laatia selkokieltä mukaileva opas, jolle ei kuitenkaan ollut tarkoitus
hakea selkokeskuksen selkokielimerkkiä. Puhtaasti selkokielisen oppaan laatiminen olisi
luultavasti liian haastavaa osaamiseemme ja aikatauluun nähden. Pyrimme kuitenkin
laatimaan oppaan, joka olisi sisällöltään saavutettavissa mahdollisimman monille.
Vaikka kirjoitetun tekstin olisi tarkoitus olla saavutettavissa ja helposti ymmärrettävää,
tehdään se kuitenkin kirjoittajan näkökulmasta. Tämä tapahtuu usein silloin, kun kirjoittajat kirjoittavat asiasta, jonka asiantuntijoita he ovat. Käyttäjää kiinnostaa usein eri asiat,
kuin kirjoittajaa, joten kirjoittajan näkökulmasta kirjoitettu teksti saattaa toisinaan hämmentää lukijaa ja antaa epäolennaista tietoa. (Leskelä 2019: 57.) Tämä on realistinen
uhka myös omassa opinnäytetyössämme. Olemme itse sosiaalialan korkeakouluopiskelijoita ja tottuneet sosiaalialan jargoniaan. Opasta suunnitellessamme olemme pyrkineet
pitämään kirkkaana mielessämme oppaan lukijakunnan kokonaisuudessaan.
Selkokieltä voidaan arvioida mittarein. Tekstissä kiinnitetään huomiota silkan ymmärrettävyyden lisäksi informaation määrään, jäsentelyyn, metatekstiin ja tekstistä lukijalle välittyvään vuorovaikutukseen. Selkokielessä tulee esimerkiksi välttää passiivimuotoa ja
yleistävää 3. persoonaa. Sen sijaan kieliopissa tulee suosia aktiivia ja jopa käskymuotoa
silloin, kun lukijalle kohdistetun käskyn tai ohjeen halutaan olevan yksiselitteinen. (Esim.
lomake on palautettava 15.1. mennessä. Vs. Palauta lomake 15.1. mennessä.). Kirjoituksen sävyllä tarkoitetaan sitä, että lukija otetaan huomioon. Sävyn tulee olla lukijaa
arvostava; aikuiselle lukijalle pitää kirjoittaa aikuisten kielellä. (Leskelä 2019: 116—123.)
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Huolehtiaksemme selkokielisyyden toteutumisesta, suoritimme kesäopintoina vapaasti
valittavana kurssina Selkokieltä käsittävän 5 opintopisteen kurssin. Näin pyrimme huolehtimaan oppaan, eli tuotteemme pyydetystä laadusta.
7.3

Oppaan työstäminen

Aloitimme oppaan tekemisen listaamalla mitä etuuksia siinä käsittelemme. Etuuksiin valikoituivat ne, joita mielenterveyskuntoutujat saavat itse eniten. Kysyimme tätä Klubitalon
entiseltä työntekijältä ja hän kertoi yleisimpien tukimuotojen olevan työttömyysetuudet,
eläkkeet, asumisen tuet, sairausajan tuet ja perustoimeentulotuki (Koskiaho 2020). Rajasimme yhteistyökumppanin pyynnöstä vammaisetuudet oppaasta pois, jotta siitä ei tule
liian pitkä ja lukijalleen sekava.
Seuraavaksi keräsimme valitsemistamme etuuksista tietoa. Tietoa sai hyvin Kansaneläkelaitoksen omilta verkkosivuilta (Kela.fi), mutta hyödynsimme myös työelämäverkostojamme. Lähetimme Kelaan myös listan etuuksia koskevia kysymyksiä, mutta tähän viestiin emme saaneet vastausta. Tiedonkeruuta tehdessämme korostui myös se, kuinka
hankala tiettyä etuuden suojaosaa on paikoitellen löytää Kelan sivuilta. Tämä auttoi
meitä ymmärtämään oppaamme kohderyhmän tilannetta. Asiakasymmärryksen lisääntyminen korosti meille myös oppaan visuaalisen ilmeen ja selkokielisen muotoilun tärkeyttä. Ymmärryksemme mielenterveyskuntoutujista, osallisuudesta ja hyvinvoinnista
auttoi pitämään oppaan päätavoitteen kirkkaana; mielenterveyskuntoutujien onnistunut
työhön pääseminen lisää osallisuutta ja hyvinvointia yksilölle.
Kun riittävä tietomäärä oli saatu kasattua, aloimme koota sitä oppaaseen. Oppaan tarkoitus on olla koottu teos suojaosista ja ansiotulovähennyksistä, eli kertoa käyttäjälleen
paljonko hän voi tehdä palkkatyötä ilman, että se vaikuttaa hänen etuuksiinsa. Aluksi
ajattelimme, että tätä ajatusta mielessä pitäen opas on helppo tehdä selkeäksi ja pelkistetyksi informaatiopaketiksi. Huomasimme kuitenkin pian, että moneen etuuteen ja niiden suojaosiin liittyy poikkeuksia, eikä suojaosa tai ansiotulovähennys ole aina yksiselitteisesti määriteltävissä. Esimerkiksi työttömyysetuuksissa suojaosa on eri pelkästään jo
maksupäivästä, tarkemmin maksuvälistä, riippuen (Soviteltu työttömyys 2020).
Yhteistyökumppanimme oli toivonut oppaasta mahdollisimman selkokielistä. Noudatimme tästä syystä oppaan asettelussa fonttikokoa 16, riviväliä 2 ja rivitimme lauseet
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selkokielisten ohjeiden mukaisesti (Korhonen 2020). Pyrimme pitämään lauseet mahdollisimman yksinkertaisina, mutta kuitenkin sellaisina, että tekstiä on mielekästä lukea ja
informaatio välittyy lukijalle selkeästi. Käytimme myös tekstin tukena erilaisia symboleita,
jotka paitsi jäsentävät tekstiä, myös antavat vihjeitä lukijalle tekstin sisällöstä. Symbolit
toimivat siis eräänlaisena metatekstinä, joka on avainasemassa selkokielessä ja auttaa
lukijaa ennakoimaan lukemaansa ja huomaamaan hänelle olennaisen tiedon tekstistä,
tässä tapauksessa oppaasta. Koska meillä ei ollut yhteistyökumppanimme osalta rahoitusta opinnäytetyöhömme, käytimme oppaan tekemiseen Microsoft Officen ohjelmia ja
Puuttuva Pala –hankkeen Power Point-diojen pohjia. Opas tulee olemaan esillä Puuttuva
Pala-hankkeen nettisivuilla julkisesti saatavilla. Opas julkaistaan Puuttuva Pala -hankkeen toimesta.
Kysyimme Itä-Helsingin Klubitalon johtajalta toiveita tulevan oppaamme sisällön suhteen
ja lähetimme hänelle kysymyksiä sosiaaliturvaetuuksiin liittyen (kts. liite 1). Alun perin
tarkoituksenamme oli haastatella häntä jonkin etäyhteyden (esimerkiksi Zoom tai
Teams) välityksellä, jotta olisimme voineet esittää tarkentavia kysymyksiä aihealueeseen liittyen. Haastattelu ei kuitenkaan toteutunut, mutta saimme vastaukset kysymyksiimme sähköpostitse ja täydensimme vastauksien perusteella opastamme (Itä-Helsingin klubitalon johtaja 2020). Lisäsimme siihen esimerkiksi opintotukeen liittyvän osuuden.
Kun oppaaseen oli koottu kaikkien valikoitujen etuuksien suojaosiin liittyvä tieto, lähetimme oppaan ensimmäiselle koekierrokselle. Vastaanottajina olivat Klubitalon työntekijät ja jäsenet, sekä yhteyshenkilöillemme, jotka toimivat lehtoreina Metropoliassa ja ovat
myös mukana Puuttuva Pala- hankkeessa. Pyysimme, että saamme oppaaseen liittyvää
palautetta viimeistään kahden viikon kuluessa. Saimmekin palautetta siitä, että suojaosa
terminä voi olla harhaanjohtava, sillä ulosottoon liittyen puhutaan usein asiakkaalle jätettävästä suojaosuudesta (Palkan ulosmittaus 2020; Metropolian lehtori 2020). Lisäsimme
suojaosa-termiin selitteen, että se on työttömyysetuuteen liittyvä suojaosa. Lisäsimme
oppaaseen myös termin ansiotulovähennys, mikä käytännössä tarkoittaa samaa, kuin
suojaosa, mutta on laajemmin käytössä Kelan sivustoilla muiden etuuksien, kuin työttömyysetuuksien osalta. Lisäksi määrittelimme oppaaseemme käsitteet tuloraja ja ansioraja.
Hankkimamme teoriatieto osallisuudesta ja hyvinvoinnista on auttanut meitä ymmärtämään tekemämme oppaan merkityksen. Teoreettisten lähtökohtien ymmärtäminen on
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olennaisessa roolissa opinnäytetyömme tarpeellisuutta perusteltaessa. Hyödynsimme
teoriasta saamaamme osaamistamme myös oppaamme alkusanoissa, johon kirjoitimme
lyhyesti työn merkityksestä ja siitä, kuinka se luo yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia.
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Arviointi

Yhteistyökumppanimme tilasi meiltä mahdollisimman selkokielisen ja tiiviin oppaan, jota
voisivat hyödyntää sekä Klubitalon henkilökunta, että Klubitalon jäsenet. Olimme sopineet yhteistyökumppaneidemme kanssa, että pyydämme heiltä palautetta oppaan tekemisen aikana ja muokkaamme opasta saamamme palautteen pohjalta. Lähetimme koostamamme oppaan ensimmäisen version sähköpostitse yhteistyökumppaneillemme ja
pyysimme siitä palautetta kahden viikon kuluessa. Saimme määräaikaan mennessä vain
kaksi palautetta, jotka tulivat Metropolian lehtoreilta, joista toinen on myös Puuttuva Palahankkeen edustaja. Oppaamme varsinaiselta tulevalta käyttäjäryhmältä emme onnistuneet saamaan palautetta. Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi yhteydenpito yhteistyökumppaneidemme kanssa oli haastavaa. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, sillä
yhteistyökumppaneillamme on ollut täysi työ järjestellä omaa toimintaansa pandemiatilanteen vaatimalla tavalla.
Metropolian lehtoreilta saamamme palaute sisälsi hyviä huomioita oppaan sisällöstä ja
rakenteesta. Teimme oppaaseen useita muutoksia saamamme palautteen pohjalta.
Muutimme etuuksien esittelyjärjestystä kronologisemmaksi ja selkeämmäksi. Lisäsimme
oppaaseen hyödyllisiä linkkejä, joista oppaan käyttäjät voivat etsiä lisätietoa oppaassa
käsitellyistä asioista. Laitoimme oppaaseen myös tietoa eläkkeen lepäämään jättämisestä, osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta. Lisäksi kokosimme oppaan
loppuun osion, jossa nostetaan esiin tärkeitä seikkoja, jotka tulisi huomioida töihin lähtiessä ja tulojen muuttuessa. Palautteen pohjalta tekemämme muutokset lisäsivät huomattavasti oppaan pituutta, jonka vuoksi päätimme lisätä oppaaseen sisällysluettelon.
Sisällysluettelon kautta oppaan käyttäjät voivat siirtyä suoraan heitä kiinnostavaan osioon opasta tarkastellessaan. Tämä parantaa ja helpottaa oppaan käytettävyyttä.
Halusimme, että oppaamme yleisilme pysyy selkeänä, joten emme tehneet oppaaseen
kaikkia pyydettyjä muutoksia. Emme esimerkiksi lisänneet asumistuen laskentakaavaa
oppaaseemme ja perustelimme tämän sillä tekijällä, että etuuksien myöntämisperusteista, laskukaavoista ja hakemisesta on jo olemassa oppaita ja osa niistä on toteutettu
myös selkokielisinä Kelan toimesta. Lisäsimme oppaaseemme kuitenkin linkin yleisen
asumistuen laskentakaavaan.
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Koska oppaastamme pyydettiin mahdollisimman selkokielistä, eikä meillä ollut aiempaa
kokemusta selkokielen tuottamisesta, päädyimme opiskelemaan aiheesta viiden opintopisteen vapaasti valittavan kurssin verran. Lisäksi perehdyimme aiheesta kirjoitettuun
kirjallisuuteen (Leskelä 2019). Käytimme selkokielen määritelmissä esiteltyjä lainalaisuuksia tekstin rakenteesta (esimerkiksi rivitys ja fonttikoko) ja sovitimme oppaan sisällön niihin. Toivoimme kohderyhmältämme palautetta oppaan ymmärrettävyydestä, mutta
valitettavasti emme saaneet palautetta tästä. Teimme kuitenkin parhaamme sen suhteen, että opas olisi sekä ulkoasultaan että sisällöltään mahdollisimman selkeä. Toivomme oppaan vastaavan tulevan käyttäjäkunnan tarpeita mahdollisimman hyvin.

Alkuperäinen versio oppaasta toteutettiin tavallisilla Power Point-dioilla. Dioissa käytimme Power Point sovelluksesta löytyviä symboleita ja kuvakkeita ja havainnollistimme
kirjoittamaamme tekstiä niiden avulla. Lopullinen versio oppaasta tuli kuitenkin tehdä
Puuttuva Pala –hankkeen omiin diapohjiin ja niihin sisältyivät ulkoasun omat symbolit.
Nämä symbolit eivät ole yhtä kuvaavia ja selkeyttäviä, kuin aiemmin käyttämämme symbolit, mutta toisaalta yhtenäistävät ulkoasua.
Oppaan ajantasaisuudesta huolehtiminen on ollut haastavaa, sillä aiheemme koskee sosiaaliturvaetuuksia, joihin on tullut jopa viikoittain muutoksia koronavirustilanteen vuoksi.
Olemme kuitenkin pyrkineet selkokielisyyttä silmällä pitäen sisällyttämään oppaaseen
niin normaali-, kuin poikkeusajankin viitekehyksen etuuksista. Huomioiden poikkeusajan
ja sen tuomat haasteet viestinnässä koemme onnistuneemme oppaan toteutuksessa hyvin; opas on selkokielikriteereiden mukainen ja Puuttuva Pala –hankkeen ulkoasua noudattava. Tämä on kuitenkin vain oma kokemuksemme asiasta, sillä viimeinen palaute
oppaasta jäi meiltä saamatta.
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Pohdinta

Kelan etuudet perustuvat osin lainsäädäntöön ja hallituksen määräyksiin. Tieto vanhentuu nopeasti, ja on paitsi jo nyt muuttunut oppaan tekemisen aikana, voi myös muuttua
heti oppaamme valmistumisen jälkeen. On siis vaikea taata, että opas olisi täysin käyttökelpoinen kovin pitkäkestoisesti. Mikäli opas on pitkään löydettävissä ja sisältää vanhentunutta tietoa, voi siitä pahimmillaan olla käyttäjälleen haittaa hyödyn sijaan. Valloillaan oleva koronatilanne muodostaa etuuksiin myös poikkeuksia, joiden voimassaolosta
ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa. Se tekee oppaaseen keräämästämme tiedosta erityisen nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla vanhenevaa. Oppaassa onkin täytynyt taiteilla riittävän informaation ja selkokielisyyden välillä. Tämä olisi mahdollisesti ollut helpommin
toteutettavissa, mikäli olisimme pystyneet lähettämään oppaan ensimmäiselle arviointikierrokselle jo aiemmin ja säännöllinen yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa
olisi onnistunut.
Koronan aiheuttama poikkeustilanne vaikeutti myös ryhmämme sisäistä viestintää ja rajoitti yhdessä työstämisen mahdollisuutta, mikä vaikutti osaltaan opinnäytetyömme ja
laatimamme oppaan yhtenäisyyteen. Meidän olisi näin jälkikäteen ajateltuna pitänyt
työstää opinnäytetyötämme enemmän yhdessä erilaisten etätyöskentely sovellusten
avulla. Lisäksi yhteydenpito yhteistyökumppaneihin olisi voinut olla meidänkin osaltamme aktiivisempaa ja olisimme sähköpostien lisäksi voineet olla yhteydessä heihin
puhelimitse, jolloin aikaa ei olisi kulunut vastausviestien odotteluun.
Oppaassa on nyt keskitetysti koottu yleisimpien mielenterveyskuntoutujien käytössä olevien etuuksien suojaosat ja ansiotulovähennykset. Osatyökykyisen henkilön on osa-aikatyötä vastaanottaessaan helppo tarkistaa oppaasta häntä koskevan etuuden suojaosa
ja ansiotulovähennys. Tämä toivoaksemme lisää yksilön helposti saatavilla olevaa tietoa
ja madaltaa siten kynnystä ottaa töitä vastaan. Töihin lähtö taas tuo yksilölle valtaa hallita
omaa tilannettaan ja antaa myös mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan kokonaisvaltaisemmin.
Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä siihen, kuinka opinnäytetyö prosessimme sujui. Jokainen ryhmäläinen osallistui opinnäytetyön raportin ja oppaan laatimiseen samanlaisella työpanoksella ja pysyimme aikataulussamme. Opinnäytetyön laatiminen syvensi
tietojamme mielenterveyskuntoutujista asiakasryhmänä ja osaamme tarkastella osatyö-
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kykyisyyttä niin yksilön, kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opimme myös tekemistämme virheistä ja ymmärsimme yhteydenpidolle laadittavien selkeiden aikataulujen
merkityksen. Myös tietopohjamme erilaisista etuuksista on huomattavasti kattavampi,
kuin ennen oppaan työstämisen aloittamista. Opasta laatiessamme huomasimme myös,
kuinka vaikeaa eri etuuksien yksityiskohtien selvittäminen voi olla. Tämä on lisännyt siten
myös ymmärrystämme asiakkaan asemasta etuusviidakossa.
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Liite 1. Haastattelukysymykset
1. Mitä etuuksia Klubitalon jäsenet yleensä saavat?
2. Millaisia ongelmia teillä on ollut etuuksiin liittyen?
3. Onko joku tietty etuus, joka aiheuttaa erityisesti ongelmia palkkatulojen yhteensovittamisen kanssa?
4. Mitä toivoisitte meidän käsittelevän oppaassa?
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