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1 Johdanto 

Sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä tuli lainsäädöstasoiseksi vuoden 2015 alusta lu-

kien, kun määritelmä sisällytettiin sosiaalihuoltolakiin (L1301/2014/17§). Sosiaalinen 

kuntoutus on kuitenkin koettu tärkeäksi osaksi sosiaalipalveluita jo ennen lainmu-

kaista määritelmää. Esimerkiksi sosiaalibarometrikyselyssä vuonna 2012 kuntien sosi-

aalijohdolta, terveyskeskusjohtajilta, Kelan toimistojen johtajilta sekä työ- ja elin-

keinotoimistojen johtajilta kysyttiin arvioita siitä, miten sosiaalinen kuntoutus on to-

teutunut vastaajien alueella. Kysymykset ja arvioinnit kohdistuivat mm. kuntoutuk-

sen oikea-aikaisuuteen, saatavuuteen ja vaikuttavuuteen sosiaalisen toimintakyvyn 

kannalta. Huomionarvoista oli, että kaikki kysytyt sosiaalisen kuntoutuksen ulottu-

vuudet toteutuivat vastaajien mukaan useammin huonosti kuin hyvin. (Sosiaalibaro-

metri 2012.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti jo vuonna 2009 työryhmän valmistelemaan sosi-

aalihuollon lainsäädännön uudistamista, johon sisältyi myös sosiaalisen kuntoutuk-

sen käsite. Uudistamisprosessia ja lain valmistelua on selostanut mm. Palola (2012, 

30-32), joka nostaa esille sosiaalisen kuntoutuksen tarkoittavan ihmisten arjen toi-

mintamahdollisuuksien ja omien voimavarojen hyödyntämistä sekä yhteisöissä toimi-

mista ja sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Sosiaaliset ongelmat ovat moninaisia ja ai-

heutuvat myös eri syistä ja ilmenevät eri ikäryhmissä. Sosiaalihuoltolaissa 

(L1301/2014,17 §) sosiaalisella kuntoutuksella tavoitellaan toimintakyvyn vahvista-

mista, syrjäytymisen torjumista ja osallisuuden edistämistä. Sosiaalihuoltolaki (mts. 

17 §) määrittelee, että sosiaalisella kuntoutuksella annetaan mm. valmennusta arjen 

toiminnoista suoriutumisessa ja elämänhallinnassa sekä tuetaan ihmisiä sosiaalisissa 

vuorovaikutussuhteissa. 

Omien voimavarojen tai yleensäkin erilaisten voimavarojen hyödyntäminen on tär-

keää kaikille ihmisille. Miten voimavaroja voidaan hyödyntää sosiaalisessa kuntou-

tuksessa yhtäältä työntekijän ja toisaalta asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna ta-

voitteena asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen? Tämä 

ajatus johdatti opinnäytetyön aiheeseen. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää voimavaralähtöisyyden merkitystä sosiaali-

sessa kuntoutuksessa. Voimavaralähtöisyyttä ja sen tavoitteita tarkastellaan sekä 

työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmista.  Opinnäytetyön aineistoa kerättiin asi-

akkaiden ja työntekijöiden haastatteluilla, joiden taustalla on aiemmin samassa toi-

mintaympäristössä tehty asiakaskysely. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Äänekos-

ken kaupungin perusturvan sosiaalityö. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sosiaali-

sen kuntoutuspalvelun kehittämisessä ottamalla huomioon asiakkaiden tarpeet ja 

erityisesti voimavaralähtöisyys. 

2 Sosiaalinen kuntoutus 

2.1 Sosiaalinen käsitteenä 

Sosiaalinen käsite on voitu yhdistää sosiaalihuoltoon jo yli sadan vuoden ajan. Aluksi 

puhuttiin vaivaishoidosta ja köyhäinhoidosta ja sittemmin sosiaalihuollosta ja 1960-

luvulla alkoi yleistyä sosiaalityön käsite. 1980-luvulla sosiaalihuolto korvautui vähitel-

len sosiaalipalvelu-käsitteellä. (Mäntysaari & Kotiranta 2011,23.)  

Sosiaalinen- käsitteellä on eri ulottuvuuksia ja sen merkitys voidaan ymmärtää eri ta-

valla eri asiayhteyksissä. Kananojan (2017,181) mukaan Eino Kuusi sisällyttää sosiaali-

nen –käsitteeseen ihmisen yhteisöllisyyden ja ihmisten yhteisen vastuun heikom-

massa asemassa olevista. On tärkeää ymmärtää, että sosiaalinen ulottuvuus on si-

doksissa ihmisen sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä eli ihmisen elä-

mäntilanne ja aiemmat kokemukset sekä nykyinen tilanne muovaavat ihmisen elä-

mää. ”Sosiaalinen” on myös osa ihmisen käsitystä itsestään eli osa identiteettiä, jo-

hon vaikuttaa kasvuympäristö ja sen arvot sekä normit. (Mts.182-184.) 

Sosiaalinen-käsite yhdistetään usein vuorovaikutukselliseen toimintaan. Yleisesti pu-

hutaan sosiaalisista suhteista tai taidoista. Tuomela ja Mäkelä (2011, 92-93) jaottele-

vat sosiaalisen toiminnan neljän ryhmään, joita kuvaavat jaettu päämäärä, keskinäi-

nen riippuvuus, yhdessä toimiminen ja ryhmässä toimiminen. 
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Vilkkumaan (2004) mukaan sosiaalista käytetään kuitenkin myös substantiivisesti, 

kun sitä ei yhdistetä mihinkään sosiaaliseen ilmiöön. Kuntoutukseen sosiaalinen voi-

daan yhdistää kolmella eri tavalla eli sosiaalisen perimän, sosiaalisen läsnäolon ja so-

siaalisen toiminnan tasolla. Sosiaalinen perimä tarkoittaa toisten ihmisten huomioon 

ottamista ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen läsnäolon käsitteessä sosiaalinen ymmärre-

tään mahdollisuutena havainnointiin ja välittömään reagointiin toisten ihmisten 

läsnä ollessa. Sosiaalinen toiminta on puolestaan tavoitteellista yhdessä tekemistä. 

(Mts.27-29.) 

Sosiaalisuus mielletään yleensä positiivisena tai myönteisenä käsitteenä, mutta sillä 

voi olla joissakin tilanteissa myös vastakkainen näkökulma. Haapakosken (2018) mu-

kaan Ojanen (2011) määrittelee sosiaalisuuden arvona, hyvään tähtäävänä arvotta-

vana käsitteenä. Vaarana voi kuitenkin olla, että sosiaalisuus ja sitoutuminen joihin-

kin ihmisiin johtaakin alistettuun asemaan tai hyväksikäyttöön. Siten ihmisen sosiaali-

suuteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyy myös vakavia riskejä (Haapakoski, 2018, 90.) 

2.2 Sosiaalinen kuntoutuksen määritelmä ja sisältö 

Sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä on käytetty jo 1950-luvulla tavoitteena yksilön 

kuntoutuminen (Nieminen, 2018). Lakisääteiseksi sosiaalinen kuntoutus tuli vasta 

vuoden 2015 alusta lukien. Tässä opinnäytetyössä keskitytään sosiaalihuoltolaissa 

määriteltyyn sosiaaliseen kuntoutukseen. Lain mukaan ”sosiaalisella kuntoutuksella 

tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea 

sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 

edistämiseksi ”(L 1301/2014/17). Sosiaalihuoltolain 17 §:ssä on vielä erikseen todettu 

nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen. 

Määtän (2018) mukaan sosiaalisen kuntoutuksen asiakas tarvitsee monesti useita yh-

täaikaisia tukitoimia, jolloin puhutaan monipalveluasiakkaista. Asiakkailla voi ilmetä 

pitkäaikaistyöttömyyttä, toimeentulovaikeuksia tai mielenterveys-ja päihdeongelmia. 

Asiakkaiden ikärakenne on vaihteleva ja sen vuoksi tarvittavat tukitoimetkin ovat eri-

laisia. Määttä korostaakin asiakassegmentoinnin merkitystä ja moniammatillisen 
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yhteistyön tärkeyttä, jolloin keskeisenä lähtökohtana on asiakkaile asetettujen tavoit-

teiden huomioiminen. (Mts. 18,32.) 

Järvikoski ja Härkäpää (2011,22) ilmaisevat sosiaalisen kuntoutuksen toiminnaksi, 

jolla pyritään parantamaan kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toi-

mista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön edellyttämistä rooleista.  

Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat kohderyhmät voidaan määritellä seuraavasti: ”so-

siaalista kuntoutusta järjestetään erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevalle 

aikuisväestölle ja henkilöille, joilla on laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen tuen ja oh-

jauksen tarve. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesta voivat kertoa vaikeudet arjenhal-

linnassa, eri yhteisöihin liittymisessä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa”. (Kenelle 

sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on 2020.) 

Lindh, Härkäpää ja Kostamo - Pääkkö (2018) tuovat esille Järvikosken (2014) mainit-

semat tilanteet, joissa sosiaalisen kuntoutuksen tarpeita ilmenee. Tilanteita ovat esi-

merkiksi heikentynyt toimintakyky, sosiaalinen syrjäytyminen, lähisuhde- tai perhe-

väkivalta ja erilaiset äkilliset kriisit. Näissä kaikissa tarvitaan sosiaalista kuntoutusta, 

jolla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä, vuorovaikutusta ja osallisuutta. (Mts. 8-

9.) 

Sosiaalihuoltolain mukaan (L1301/2014,§ 14§ ) kuntien velvollisuutena on tarjota so-

siaalista kuntoutusta osana sosiaalipalveluja. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtä-

vänä on antaa tehostettua tukea sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavutta-

miseksi. Kyse on kunnallisesta sosiaalipalvelusta, jolle on annettu lakisääteinen vel-

vollisuus vastata sosiaalisesta kuntoutuksesta. Lakisääteistä perustaa ja sosiaalitoi-

men lainsäädännöllistä vastuuta korostaa myös Väisänen (2018,34) todetessaan, että 

sosiaalisen kuntoutuksen juridis-hallinnollinen asema on vahvistunut nykyisen, 

vuonna 2015 voimaan astuneen sosiaalihuoltolain myötä. 

Sosiaalihuoltolaissa on määritelty myös sosiaalisesta kuntoutuksesta vastuun kanta-

van sosiaalityön käsite. Sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan 

asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita 

vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden 
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toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja 

vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoit-

teena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilan-

teen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osalli-

suutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. (L 1301/2014, 15 §.)  

Sosiaalisen kuntoutuksen kannalta Väisäsen (2018) näkemyksen mukaan on kes-

keistä, miten sosiaalista kuntoutusta tulkitaan sosiaalityössä ja miten asiakkaiden tar-

peita ja palvelujen toteutusta arvioidaan. Väisänen painottaa lisäksi sosiaalityönteki-

jän osallistuvaa roolia palveluprosessin kokonaisuudessa muutenkin kuin hallinnolli-

sena päätöksentekijänä. Asiakkaan omien voimavarojen ja toiveiden huomioiminen 

palvelujen tarpeesta on keskeistä. (Mts. 35.) Nieminen (2018) puolestaan korostaa 

sosiaalisen kuntoutuksen onnistumisen kannalta tavoitteiden määrittelemisen ja 

asettamisen merkitystä. Kuntoutuksen olisi vastattava kuntoutujan omia tavoitteita, 

jotta kuntoutukseen olisi tarpeeksi vahva motivaatio osallistua. (Mts. 2018,11.) 

Sosiaalihuoltolaissa sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisö-

jen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuoto-

jen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja 

osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. (L 

1301/2014, 16 §.) 

Sosiaaliohjaus on sosiaalityön ohella keskeisessä asemassa sosiaalisessa kuntoutuk-

sessa. Helmisen (2016) mukaan sosiaalityötä voi pitää sosiaaliohjauksen kumppanina. 

Sosiaaliohjausta kuvaavat tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä asiakkaan elä-

mäntilanteen ja arjen huomioiminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämi-

nen. Sosiaaliohjauksessa keskeistä on ihmisen itsenäisyyden, toimijuuden ja yhden-

vertaisen osallisuuden edistäminen. Sosiaaliohjauksen päämääränä on myös asiak-

kaan voimavarojen edistäminen. (Mts.7- 8.) 

Sosiaalisen kuntoutus voidaan nähdä sekä korjaavana että ennalta ehkäisevänä työ-

otteena. Korjaavana työotteena sosiaalinen kuntoutus palauttaa ja vahvistaa henki-

lön sosiaalista toimintakykyä. Toimintakyvyn voidaan arvioida alentuneen esimerkiksi 
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pitkään jatkuneen työttömyyden, sairastumisen, päihteiden käytön seurauksena tai 

hahmotus- ja oppimishäiriöistä, vammaisuudesta, mielenterveys- ja käyttäytymis-

häiriöistä tai väkivaltakokemuksista johtuen. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään 

myös ennalta ehkäisemään ongelmien kasvamista liian suuriksi. Kaiken kaikkiaan so-

siaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen sosiaalisia suhteita sekä 

lähipiirissä että ystävien parissa. Perheen ja ystävien välityksellä sosiaaliset suhteet 

voivat laajentua edelleen yhteiskunnan ja talouden eri osa-alueille. (Sosiaalisen kun-

toutuksen opas 2020.) 

Sosiaalinen kuntoutus on tärkeää nähdä myös yhdenvertaisuusperiaatteena. Tätä ku-

vaa Kämäräinen (2019): ”sosiaalisen kuntoutuksen ei tarvitse tähdätä aina työelä-

mään vaan työelämän ulkopuolella olevien sosiaalinen kuntoutus on yhtä tärkeää 

kuin potentiaaliseen työvoimaan kuuluvien hyvinvoinnin lisääminen”. 

2.3 Sosiaalisen kuntouksen tavoitteet 

2.3.1 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 

Sosiaalisen kuntoutuksen yhdeksi tavoitteeksi on sosiaalihuoltolaissa määritelty sosi-

aalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sosiaali-

sen toimintakyvyn ymmärtämistä käsitteenä. Hallituksen esityksessä sosiaalihuolto-

laiksi sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen kas-

vuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi tulevaisuuteen orien-

toituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan (HE 164/2014). Kyse ei ole kuitenkaan 

aivan yksinkertaisesta asiasta, sillä Kannasojan (2018) mukaan sosiaalihuollon työnte-

kijöiltä puuttuu selkeä ja yhtenäinen käsitys siitä, mitä on sosiaalinen toimintakyky. 

Se yhdistetään erilaisissa yhteyksissä edelleen kykyihin ja taitoihin siitä huolimatta, 

että monien kirjoittajien mukaan sosiaalinen toimintakyky ei ole kykykäsite. (Mts. 

39,56.) 

Raivion (2018) mukaan sosiaalinen toimintakyky voidaan hahmottaa erilaisista elä-

mäntaidoista rakentuvana yksilön toimintavalmiutena. Sosiaalista toimintakykyä voi-

daan kuvata arkitaidoilla, yhteisötaidoilla sekä sosiaalisilla taidoilla osallisuuden 
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ulottuvuuksien mukaisesti. Sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa ja edistämisessä 

tarvitaan kaikkien kolmen ryhmän taitoja. Sosiaalisista taidoista keskeisiä ovat itseil-

maisu ja vuorovaikutus. Kyseisten taitojen vahvistaminen ja edistäminen sekä lisää-

minen on tärkeää. Tukea on annettava myös ihmisten tavoitteellisen, vastuullisen ja 

suunnitelmallisen toiminnan vahvistumista varten. Lisäksi sosiaalisista taidoista oleel-

lisia ovat tyydyttävät, arvokkaat ihmissuhteet ja luottamus sekä arvostus. (Mts. 113-

114.) 

Ihalainen ja Kettunen (2016) kirjoittavat, että sosiaalinen toimintakyky ilmenee erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä yh-

teisyyden ja osallisuuden kokemuksina. Sosiaalista toimintakykyä voidaan mitata ja 

arvioida kriteereillä, joita ovat sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen eristyneisyys, sosi-

aalinen yhteisyys ja kyky läheisyyteen, sosiaalinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä 

sosiaaliset taidot eli sosiaalinen joustavuus ja kyky vuorovaikutukseen. Sosiaalista toi-

mintakykyä tarkasteltaessa ja arvioitaessa on huomioitava myös fyysinen, psyykkinen 

ja kognitiivinen toimintakyky ja niiden keskinäinen sekä jatkuva vuorovaikutus eli toi-

mintakyvyn moniuloitteisuus. Päivittäisistä perustoiminnoista selviytyminen edellyt-

tää toimintakykyä kaikilta neljältä osa-alueelta. (Mts. 2016, 208-209.) 

Toimintakyvyn asiakaskeskeistä arviointia asiakkaan voimavarojen vahvistamisen nä-

kökulmasta tuovat esille myös Sainio ja Salminen (2016) todetessaan, että nykyinen 

sosiaalihuoltolaki edellyttää tuen ja palvelujen tarpeiden selvittämistä ja samalla 

myös toimintakyvyn arviointia. Käytännössä sosiaalisen kuntoutuksen tarve ja toi-

mintakyvyn arviointi on tehtävä kaikille sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Toimin-

takyvyn arviointia tekevillä työntekijöillä on oltava osaamista arvioiden tekemiseen ja 

niiden tulkintaan. (Mts. 206-209.) 

Tiikkaisen ja Pynnösen (2018) mukaan sosiaalisen toimintakyvyn mittareita ei ole pal-

jon. Väestötutkimuksissa sosiaalisen toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa voi-

daan hyödyntää erilaisia menetelmiä. Niillä voidaan selvittää vuorovaikutuskykyä ja 

kykyä suoriutua sosiaalisista tilanteista. Lisäksi voidaan mitata ja arvioida, miten yk-

silö kykenee toimimaan yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalista toimintakykyä 

arvioitaessa ulottuvuudet jaetaan karkeasti kahteen osa-alueeseen eli henkilöiden 
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väliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin sekä sosiaaliseen osallistumiseen. Vä-

estötutkimuksissa yleisimmin käytettyjä ja mitattavia sosiaalisen toimintakyvyn osa-

alueita ovat sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen eristyneisyys, vuorovaikutussuhteet, 

sosiaaliset taidot ja harrastukset. (Mts. 1-3.)  

2.3.2 Syrjäytymisen ehkäiseminen 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisen kuntoutuksen toisena keskeisenä tavoitteena 

on syrjäytymisen ehkäiseminen. Pitkäaikaiset sosiaaliset ongelmat liittyvätkin usein 

Ihalaisen ja Kettusen mielestä (2016, 131) syrjäytymiseen, joka johtaa huono-osai-

suuteen ja vähitellen tavanomaisen sosiaalisen elämän ulkopuolelle. 

Syrjäytymiskehityksen pitkäaikaisuuteen ja rakenteelliseen ongelmaan viittaavat 

myös Järvikoski ja Härkäpää (2011) kuvatessaan sosiaalista syrjäytymistä prosessina 

tai tapahtumaketjuna, jossa osa yhteiskunnan jäsenistä joutuu tahtomattaan sivuun 

yhteiskunnasta ja yhteisöistä. Syrjäytymisessä on yksilöiden lisäksi kyse myös yhteis-

kunnasta ja sen rakenteista sekä yhteisöistä. Järvikosken ja Härkäpään mukaan yksi-

löiden osalta syrjäytymisellä tarkoitetaan kasaantunutta huono-osaisuutta, mutta yh-

teiskunnallisella tasolla syrjäytymistä voi aiheutua osalle väestöstä yhteiskunnan ra-

kenteellisista tekijöistä kuten pitkäaikaistyöttömyydestä, suurista tuloeroista ja alhai-

sesta koulutustasosta. Kolmantena syrjäytymisprosessin aiheuttajana Järvikoski ja 

Härkäpää esittävät yhteisön tai ryhmän taholta tulevan henkilöiden leimaamisen ja 

syrjinnän erilaisuuden perusteella. (Mts. 148.) 

Sosiaalihuoltolaissa on mainittu erikseen nuoret ryhmänä, jolle sosiaalista kuntou-

tusta tulee kohdentaa. Sen perusteella sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittä-

minen ja lisääminen erityisesti nuorten kohdalla onkin yksi lainsäädännön painopiste-

alueista. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, 

opiskelu- tai kuntoutuspaikkaan tai työpajaan. (Oikeus palvelujen saamiseen ja nuori-

sopalvelutakuu 56-58.) Siten on tärkeää, että syrjäytymisen ehkäisemistoimenpiteitä 

voidaan suunnata erityisesti nuorille. Tätä painottavat myös Ihalainen ja Kettunen 

(2016,132) todetessaan, että nykyisessä koulutuksen tärkeyttä korostavassa yhteis-

kunnassa syrjäytymisen kannalta ratkaisevaa on nuoruusikä. 
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Vaikeasti syrjäytyneiden työikäisten henkilöiden osalta sosiaalinen kuntoutus ei ole 

enää ennaltaehkäisevää; silloin kyseessä on lähinnä syrjäytyneiden henkilöiden sosi-

aalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Vaikeasti syrjäytyneillä on kasaantunutta 

huono-osaisuutta ja he ovat yleensä erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita (Piirai-

nen 2019, 42-43). 

2.3.3 Osallisuuden edistäminen 

Yleisimmin sosiaalisen osallisuuden käsitettä käytetään syrjäytymisen vastakohtana, 

mutta sille ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Yleensä sosiaalinen osallisuus 

kuvataan tunneperäisenä, henkilökohtaisena tai subjektiivisena ilmiönä, joka syntyy 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Keskeisimmät osat ovat tunne kuulumisesta johon-

kin yhteisöön tai yhteiskuntaan sekä subjektiivinen vaikutelma vaikutusmahdollisuuk-

sista oman elämän kulkuun. Sosiaalisessa osallisuudessa kyse on siten kuulumisesta 

johonkin ja toiminnasta. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015,1,5,6.) 

 Osallisuudella voidaan tarkoittaa myös yhteenkuulumisen ja osallisuuden tunnetta 

sekä mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa omassa asiassaan, yhteisössä ja yhteiskun-

nassa (Sosiaalipalvelut 2017, 25). Raivio puolestaan (2018,101) tiivistää osallisuuden 

kokemuksen syntyvän silloin, kun ihminen kokee olevansa mukana hänelle merkityk-

sellisessä ryhmässä tai yhteisössä. 

Usein osallisuudella korostetaan hyvinvointia; osallisuus määritellään kuulumisena 

kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän 

merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuudella voidaan tarkoittaa 

myös vaikuttamista omaan elämään, palveluihin ja yhteisiin asioihin. Hyvinvoinnin 

lähteet voivat olla aineellisia, joita ovat esimerkiksi toimeentuloon, asumiseen, kou-

lutukseen ja harrastustuksiin liittyvät mahdollisuudet. Aineettomia hyvinvoinnin läh-

teitä ovat luottamus, turva ja luovuus. (Mitä osallisuus on 2017, 5.) 

Sosiaalinen osallisuus ja osallistuminen ovat kytköksissä toisiinsa. Härkäpään ja Järvi-

kosken mukaan (2018,199) sosiaalinen osallisuus mahdollistaa osallistumisen erilai-

sille elämänalueille, mutta aktiivinen osallistuminen on toisaalta väylä sosiaaliseen 
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osallisuuteen ja osallisuuden kokemukseen. Osallisuus ja osallistuminen eivät kuiten-

kaan ole sama asia eli niiden välillä on käsite-ero. Sitä määrittelevät Leeman ja muut 

(2015) toteamalla, että osallisuus on vuorovaikutusta ja osallisuuden kokemus voi 

syntyä, kun ihminen oivaltaa osallistumisen mahdollistamat hyödyt. Osallistuminen 

on prosessi ja keino sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ja se voi olla osa tunnepe-

räistä kokemusta sosiaalisesta osallisuudesta. Siten sosiaalinen osallisuus kokemuk-

sellisena prosessina on laajempi käsite kuin osallistuminen. (Mts. 5.) 

Sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelman (Kaste) määritelmä pai-

nottaa konkreettisia sosiaalisen osallisuuden muotoja, kuten terveyttä ja hyvinvoin-

tia: ”Osallisuus yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen ihmisen mahdollisuutta tervey-

teen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin”. Sosi-

aalista osallisuutta voidaan edistää monin keinoin ja vastaavasti torjua köyhyyttä ja 

ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalinen osallisuus on yhdenvertaisia oikeuksia, mahdolli-

suuksia ja resursseja osallistua yhteiskunnan toimintaan, jotka julkisen vallan on tur-

vattava. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015,3,6.) 

Syrjäytymisen kannalta keskeistä on osallisuuden vahvistaminen. Tällöin on keskeistä 

mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tukeen. Sosiaalista tu-

kea voi saada julkisen sektorin lisäksi eri tahoilta kuten esim. yksilön lähipiiristä ja eri 

järjestöistä. Sosiaalinen tuki voi joissakin tapauksissa vaikuttaa myös kilelteisesti li-

säämällä tuen saajan riippuvuutta ja heikentää hänen tunnetta omista vaikutusmah-

dollisuuksistaan. (Järvikoski&Härkäpää 2011,151-152.) 

Osallisuuden merkitystä kuntoutumisprosessissa korostaa Hietala (2018) todetes-

saan, että asiakkaan aktiivista osallistumista ja osallisuutta kuntoutumisessa voidaan 

pitää kuntoutumisen ehtona. Toisaalta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittä-

misessä ja toteutuksessa tarvitaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyötä eli yh-

teiskehittämistä myös osallisuuden näkökulmasta (mts.118). 
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2.4 Sosiaalinen kuntoutus osana kuntoutuksen kokonaisuutta 

Kuntoutuminen ja kuntoutus-käsitteet liittyvät toisiinsa, mutta niitä on tarkasteltava 

eri näkökulmista. Kettusen, Kähäri-Wiikin, Vuori-Kemilän ja Ihalaisen (2002) mukaan 

kuntoutumisessa on kyse ihmisen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja toimintaky-

vystä. Viimeksi mainitun osalta voidaan erottaa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

toimintakyky. Ne eivät kuitenkaan ole irrallisia osa-alueita vaan kytköksissä toisiinsa. 

Toisaalta yleisesti hyväksyttyä yhtä määritelmää toimintakyvylle ei ole ole olemassa, 

vaikka toimintakykyä voidaankin arvioida ja mitata. Asiakkaan voimavarojen ja avun 

tarpeen määrittelyssä toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen ovat kuitenkin tarpeel-

lisia, joskin silloinkin on tärkeää huomoida kuntoutujan oma arviointi ja kokemus toi-

mintakyvystään. Kuntoutumisessa on kyse ihmisen omasta toimintakyvystä. (Kettu-

nen ym. 2002,22-25,29.) 

Kuntoutuksella sen sijaan tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan kun-

toutujan toimintakyvyn paranemista eli kuntoutumista. Kuntoutus on ennen kaikkea 

tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa kuntoutujan omatoimi-

suutta ja arjessa selviytymistä. Kuntoutuksessa korostuu moniammatillinen yhteistoi-

minta kuntoutujan ja ja hänen läheistensä kanssa. (Mts.29-30.) 

Sosiaalinen kuntoutus on yksi neljästä kuntoutuksen palvelukokonaisuudesta. Järvi-

kosken ja Härkäpään (2011) mukaan kuntoutus on yleensä jaettu neljään osa-aluee-

seen eli lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen kuntoutuk-

seen. Lääkinnällisella kuntoutuksella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä tutkimuk-

sia ja niiden perusteella käynnistettäviä fyysisistä ja psyykkistä toimintakykyä paran-

tavia toimenpiteitä. Ammatillisella kuntoutus käsittää toimenpiteitä, joilla tuetaan 

kuntoutujan mahdollisuuksia saada tai säilyttää hänelle soveltuva työ. Kasvatukselli-

sesta kuntoutuksesta puhutaan, kun tarkoitetaan vammaisen tai erityistä tukea tar-

vitsevan lapsen tai aikuisen kasvatuksen ja koulutuksen edellyttämistä erityisjärjeste-

lyistä. Monialaisuus ja moniammatillisuus ovat tyypillisiä kuntoutukselle ja sen vuoksi 

kuntoutuksen jaottelut eivät joidenkin tutkijoiden mukaan sovellu erityisen hyvin ny-

kyaikaiseen kuntoutukseen. (Mts.20-21.) 
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Vilkkumaa (2004) puolestaan toteaa, että sosiaalinen kuntoutus on perinteisesti 

nähty yhtenä neljästä kuntoutuksen lajista tai toisaalta kuntoutusta luonnehtivana 

kattokäsitteenä, jonka osatekijöinä ovat muut kuntouksen lajit eli lääkinnällinen, am-

matillinen ja kasvatuksellinen kuntoutus. Yhtenä neljästä kuntoutuksen lajina sosiaa-

linen kuntoutus voidaan nähdä käytännön läheisenä työvälineenä, kun taas kattokä-

sitetulkinta kuvaa sosiaalista kuntoutusta ideologisena ilmiönä korostaen samalla 

kaikkien muidenkin kuntoutuslajien sosiaalista luonnetta. Sosiaalinen kuntoutus ko-

rostaa erityisesti ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen ja yhteensopivuu-

den merkitystä. (Vilkkumaa 2004, 28.) 

3 Voimavarat ja asiakaslähtöisyys 

3.1 Voimavarat  

Voimavarat voidaan määritellä eri tavoin. Ihalainen ja Kettunen (2016) kuvaavat pel-

kistetysti voimavarojen olevan asioita, joita ihminen jaksaa, osaa tai voi tehdä ja 

joissa hän voi kokea onnistumisen tunteita. Voimavaroilla voidaan tarkoittaa myös 

resursseja, vahvuuksia, kykyjä, mahdollisuuksia tai keinoja. Voimavaroja voivat olla 

ihmisen omat tai hänen ympäristöstään löytyvät voimavarat. Ihmisen omat voimava-

rat voivat olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tai taloudellisia. Sosiaalisilla voimava-

roilla Ihalainen ja Kettunen (2016) viittaavat sosiaalisiin taitoihin eli ihmisen kykyyn 

vuorovaikutukseen ja sosiaalisen tukiverkoston rakentamiseen. Ympäristön voimava-

rat voivat olla joko fyysisiä kuten erilaisten palvelujen saatavuus ja läheisyys tai sosi-

aalisia voimavaroja, joilla tarkoitetaan ihmisiltä saatavaa erilaista arkielämän tukea. 

(Mts. 60-61.) 

Asiakaskeskeisyyttä korostavat Vilen, Leppämäki ja Ekström (2008) todetessaan, että 

sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoitteet laaditaan aina asiakkaan tarpeiden ja voima-

varojen mukaan. Vilenin ja muiden mukaan voimavarat ovat tyydytettyjä tarpeita. 

Esimerkiksi aiemmat omat ja muiden kokemukset selviytymisistä on tärkeä voima-

vara. Voimavarojen määritteleminen on ensisijaisesti asiakkaan tehtävä, mutta 
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joskus myös työntekijä voi havaita asiakkaalta piiloon jääneitä voimavaroja. (Mts. 52-

55.) 

3.2 Voimavaralähtöisyys asiakastyössä 

Tässä opinnäytetyössä käytetään käsitettä voimavaralähtöisyys. Sen rinnalla yleisesti 

käytetty käsite on voimavarakeskeisyys. Kumpikin käsite voidaan nähdä esimerkiksi 

lähestymistapana tai toimintamallina, näkökulmana ja työotteena. 

Voimavaralähtöisessä työotteessa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia resursseja 

ja perustana on asiakkaan roolin vahvistaminen. Keskitalon ja Vuokila-Oikkosen 

(2018) mukaan voimavaralähtöisyys tarkoittaa asiakkaan tukemista niin, että asiak-

kaan on mahdollista löytää ongelmiensa ratkaisemisessa tarvittavat voimavaransa ja 

vahvuutensa. Lähtökohtana on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, kykyjä ja resurs-

seja. ”Ihmiset yleensä osoittavat kestävyyttä, kun kohtaavat vastoinkäymisiä; ihmi-

sillä on pyrkimys selviytyä. Voimavaralähtöinen työ tukee sosiaalisen toimintakyvyn 

vahvistamista eli sosiaalisen kuntoutuksen tavoitetta. (Mts.86,91,94.) 

Voimavaralähtöisessä työotteessa painotetaan asiakkaan omia kykyjä ja korostetaan 

asiakkaan omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja. Lähestymistavassa 

oleellista on asiakaslähtöisyys, dialoginen ja läsnä oleva vuorovaikutus sekä toivon 

näköala. Voimavaralähtöisyydessä on kyse tulevaisuuden tavoitteiden saavuttami-

sesta eikä ongelmiin keskittymisestä. Tähtäimessä on kehittyminen ja sitä kautta 

edistyminen ja mahdollisuus muutokseen. (Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistami-

sena 2018.) 

Voimavaralähtöisyys on yhdistettävissä Kettusen, Kähäri-Wiikin, Vuori-Kemilän ja Iha-

laisen (2002) mukaan myös kuntoutujakeskeiseen toimintamalliin, jossa keskiössä 

ovat nimenomaan kuntoutujan voimavarat, vahvuudet ja niiden hyödyntäminen. Ket-

tunen ja muut ovat todenneet, että ihminen kehittyy henkilökohtaisten kiinnostus-

tensa, tavoitteidensa ja vahvuuksiensa pohjalta. Omien voimavarojen käyttöönsaami-

nen on motivoivaa kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kettunen ja 

muut korostavat erityisesti sosiaalisen verkoston merkitystä kirjoittaessaan, että 
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verkostonäkökulma on ymmärrettävissä voimavaralähtöisyyden toteuttamisena. So-

siaalisen verkoston voimavaroja voidaan mm. hyödyntää asiakkaan sosiaalisten suh-

teiden kartoittamisella ja verkostotapaamisilla. (Kettunen ym. 2002, 42-44.) 

Rostilan näkemyksen mukaan asiakkaan tilanteen arviointi ja voimavarojen kartoitta-

minen ongelmanratkaisutyössä on asiakkaan oman todellisuuden ja tarpeiden selvit-

tämistä, jolloin tilanteen selvittämisen tärkein lähtökohta on siis asiakkaan näkö-

kulma. Erona perinteiseen asiantuntijan tekemään diagnoosiin on se, että asiakas pi-

täisi itse saada osallistumaan tilanteensa arviointiin. (Rostila 2001,67.) 

Sosiaaliseen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen pyritään myös sosiaalioh-

jauksen keinoin korostaen voimavarakeskeisyyttä. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on 

voimavarakeskeinen näkökulma asiakastyöhön, jolloin työssä käytettävät yksilö- ja 

ryhmäkohtaiset menetelmät tukevat asiakkaiden osallisuutta ja täysivaltaista kansa-

laisuutta (Oikeus palvelujen saamiseen 2017, 55). 

Voimavarakeskeisessä lähestymistavassa asiakkaat nähdään aktiivisina subjekteina 

(Vogt, 2016,29). Voimavarakeskeisyyden voi tiivistää sosiaaliohjauksessa lähestymis-

tavaksi, jossa on kysymys asiakkaan ja työntekijän vastavuoroisesta vuorovaikutuk-

sesta. Työntekijän on tärkeä miettiä omaa asennoitumistaan suhteessa omaan toi-

mintaansa, asiakkaaseen ja hänen elämäntilanteeseensa. (Mts. 40.) Vuorovaikutuk-

sellisuuden merkitystä korostavat myös Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saarnio 

(2009,120) todetessaan, että voimavarakeskeiseen työotteeseen sisältyy myös em-

paattinen kuuntelu.  

Keskitalo ja Vuokila-Oikkonen (2018) toteavat, että asiakkaan arjessa voimaantu-

mista voidaan tukea myös voimavaralähtöisellä työotteella. Sosiaalisen kuntoutuksen 

tavoitteen ja tehtävän eli sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisen ja vahvistumisen 

kannalta voimavaralähtöinen työskentely on keskeistä. (Mts.86,94.) 

Voimavarakeskeisen lähestymistavan yhteydessä asiakkaan voimaantumisella tarkoi-

tetaan Ihalaisen ja Kettusen (2016,60) mukaan asiakkaan omia positiivisia kokemuk-

sia, joiden avulla asiakas saa energiaa kohdata vaikeuksia ja selvitä ongelmista. 
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Kirjoittajat painottavat nimenomaan asiakkaan omien myönteisten kokemusten mer-

kitystä voimaantumisprosessissa. Voimavarakeskeinen työote on kyselevää ja kan-

nustavaa eikä niinkään ohjaamista ja sanelemista (mts.60). 

Helle yhdistää ratkaisu-ja voimavarakeskeisyyden 12 askeleen toimintaperiaatteella 

(2002). Yksi toimintaperiaate on, että lähtökohtana on aina asiakkaan maailmankuva 

eikä työntekijällä ole valmiita näkemyksiä toisen ihmisen ongelmista, niiden syistä tai 

ratkaisutavoista. Keskeistä on saada asiakas tiedostamaan ja luottamaan omiin ja lä-

hipiirin voimavaroihin, kykyihin, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Vastuu ja aktiivinen 

rooli on asiakkaalla. On tärkeää keskittyä edistymiseen ja onnistumisiin eikä ongel-

miin ja niiden syihin. Lisäksi on muistettava antaa asiakkaalle palautetta myöntei-

sestä kehityksestä ja toisaalta työntekijän on pyydettävä palautetta asiakkaalta 

omasta työskentelystä. (Mts.123-135.) 

Voimavaralähtöisyydellä on yhtymäkohtia ratkaisukeskeisyyteen. Ihalaisen ja Kettu-

sen (2016,60) mukaan voimavara- ja ratkaisukeskeistä menetelmää käytetään pääasi-

assa terapiatyössä, mutta menetelmä soveltuu myös hyvin sosiaalialan työhön.  

Ratkaisukeskeisessä työssä on keskeistä tuoda esille myönteisiä asioita ja muutoksia. 

Silloin tulevaisuus ja optimismi on tärkeämpää kuin menneisyys sitä kuitenkaan kiel-

tämättä. Oleellista on avoimuus ja ihmisten omien voimavarojen huomioiminen. Rat-

kaisukeskeinen lähestymistapa on ennen kaikkea suhtautumistapa, asenne, joka aut-

taa puhumaan ongelmista myönteisellä tavalla ja lähestymään niitä rakentavasti. 

Keskeistä on suosia puheenaiheita ja ajattelumalleja, jotka vaikuttavat ihmisiin roh-

kaisevasti ja lisäävät toiveikkuutta, yhteistyötä ja luovuutta. (Ahola & Furman 

2016,7,53,139,183,187.)  

Vilen, Leppämäki ja Ekström (2008, 52-55) nostavat ratkaisukeskeisessä työotteessa 

keskiöön asiakkaan ja työntekijän keskustelut, joissa tavoitteet asetetaan asiakkaan 

konkreettisten toiveiden perusteella. 

Voimavaralähtöisyyden ja ratkaisukeskeisyyden yhteyttä ilmentää myös Keskitalon ja 

Vuokila-Oikkosen (2018) näkemys, jonka mukaan voimavaralähtöisyys tarjoaa 
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vaihtoehdon ongelmalähtöisille lähestymistavoille. Ratkaisukeskeisessä työssä on 

oleellista kysyä asiakkaan mielipidettä muutoksesta ja tavoitteista sekä työskennellä 

siten, että muutos on mahdollinen. Ratkaisulähtöinen lähestymistapa korostaa asiak-

kaan voimavaroja eikä ongelmia ja painopiste on asiakkaan asettamissa tavoitteissa 

sekä tulevaisuudessa. Asiakkaan kuuleminen ja dialogisuus ovat etusijalla. Voimava-

ralähtöisyys edistää sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita ja myönteistä muutosta. 

Voimavaralähtöisyydessä on otettava huomioon asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja 

sosiaaliset vuorovaikutussuhteet sekä yhteisöön kuuluminen. Niillä kaikilla on merki-

tystä sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta. (Mts. 84,86.) 

Asiakkaan omia voimavaroja korostetaan puolestaan sosiaalihuoltolain mukaisessa 

asiakassuunnitelmassa, johon on sisällytettävä sekä asiakkaan että työntekijän arviot 

asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista (L 1301/2014, 39 §). Asiakassuunnitelmassa 

sovitaan palvelun tavoitteista ja toimenpiteistä, joita sosiaalisen toimintakyvyn vah-

vistaminen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät. Tavoitteiden toteutumista on 

myös seurattava ja kuntoutuksen vaikutuksia arvioitava. Suunnitelmaan on lisäksi 

otettava mm. asiakkaan itsensä toteutettavaksi tarkoitetut voimavaroja ylläpitävät ja 

vahvistavat toimet. (Asiakassuunnitelma 2017, 116-121.) 

4 Aiempia tutkimuksia 

Sosiaalinen kuntoutus sisältyy nykyiseen sosiaalihuoltolakiin, joka tuli voimaan vuo-

den 2015 alusta lukien (L1301/2014). Lain voimaantulon jälkeen sosiaalisesta kuntou-

tuksesta on tehty joitakin tutkimuksia. Tieteellisiä tutkimustuloksia voimavarakeskei-

syydestä sosiaalisessa kuntoutuksessa ei sen sijaan ole käytettävissä. Sosiaalisesta 

kuntoutuksesta joitakin opinnäytetöitä on kuitenkin tehty. 

Kelloniemen (2016) sosiaalityön pro gradu tutkimus käsitteli sosiaalista kuntoutusta 

sosiaalityön käytäntönä. Tutkimus kohdistui aikuissosiaalityön asiakkaisiin ja heidän 

kokemuksiin sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta. Sosiaalisen kuntoutuksen toimin-

taan osallistuminen näyttäytyi Kelloniemen tutkimuksen mukaan ”positiivisena koke-

muksena, jolle annettiin erilaisia merkityksiä”. Toiminnassa mukana oleminen lisäsi 



19 

 

hyvinvointia ja kiinnostusta osallistumiseen myös jatkossa. Yhteisön jäsenyys koettiin 

myös merkitykselliseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen ryhmämuotoisena 

näyttäytyi tutkimuksen perusteella varsin onnistuneelta toimintatavalta. Tutkimuk-

sen tärkeänä johtopäätöksenä oli ”asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen ja pal-

veluiden oikea-aikaisuuden selvittäminen, jotta sosiaalisen kuntoutuksesta saadaan 

paras vaikutus”. (Mts. 56,64,73.) 

Sosiaalinen kuntoutus kunnallisessa aikuissosiaalityössä oli puolestaan Vehniäisen 

(2019) pro gradu tutkielman aiheena. Yhtenä keskeisenä loppupäätelmänä oli, että 

sosiaalityöntekijät mieltävät sosiaalisen kuntoutuksen tärkeäksi ja kehittyväksi sekä 

keskeiseksi perustehtäväksi kunnallisessa aikuissosiaalityössä. Heikompiosaisten asia-

kasryhmälle tarvitaan kohtaavia matalan kynnyksen palveluja. Tutkimuksen perus-

teella asiakaskunnan yksilöissä nähtiin runsaasti mahdollisuuksia ja potentiaalia. Asi-

akkaan nähtiin hyötyvän matalan kynnyksen palvelusta, jossa tarvittavaa tukea olisi 

saatavissa keskitetysti samasta paikasta. Sosiaalisen kuntoutuksen yhtenä keskeisenä 

työotteena tutkimuksessa nousi esille voimavaralähtöinen, asiakkaan vahvuudet ja 

tavoitteet sekä tarpeet huomioiva muutokseen pyrkivä työskentely. (Mts. 38,52,53.) 

Ihalaisen (2018) opinnäytetyö on sen sijaan kuvaileva, ajantasaiseen tutkimustietoon 

pohjautuva kirjallisuuskatsaus sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kohderyhmänä olivat en-

sisijaisesti työikäiset osatyökykyiset henkilöt. Kirjallisuuskatsauksessa on mukana 

kymmenen tieteellistä julkaisua, joissa kahta lukuun ottamatta arjen ja elämänhallin-

nan tukeminen mainittiin sosiaalisen kuntoutuksen käytännön menetelmäksi. Seu-

raavaksi yleisimpänä sosiaalisen kuntoutuksen muotona esille nousi kuntouttava työ-

toiminta. Tutkimuksen mukaan ”sosiaalinen kuntoutus on matalan kynnyksen kun-

touttavaa toimintaa henkilöille, joilla ei ole muita osallistumisen mahdollisuuksia”. 

Osallisuuden tukeminen korostui tutkimusmateriaalissa. Huomionarvoista tutkimuk-

sen tulosten tarkastelussa on, että suurin osa käytännön sosiaaliseksi kuntoutukseksi 

mainituista asioista toteutuu ryhmämuotoisena. (Mts. 5,31,54,41,47.) 

Voimavarakeskeisen työotteen käyttämistä sosiaalisessa kuntoutuksessa selvitti Vuo-

kila-Oikkosen ja Keskitalon tutkimus (2018) jossa kuvataan sosiaalisen kuntoutuksen 

voimavara- ja ratkaisukeskeisten toimintatapojen hyödyntämistä sosiaalisen 
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kuntoutuksen menetelmäkentässä. Kuvauksen taustalla on kuntien työntekijöiden 

osallistuminen v. 2016 toteutettuun koulutusjaksoon ja siihen liittyvä kehittämisteh-

tävä, joka perustui voimavara- ja ratkaisukeskeisyyden merkitykseen sosiaalisen kun-

toutuksen viitekehyksessä. Annettujen vastausten analysoinnin perusteella voima-

vara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa koettiin tarkoituksenmukaisena ja hyödylli-

senä. (Mts. 165,175.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn, vuorovaikutussuhteiden ja osallisuuden parantamisessa 

voimavarakeskeisyys koettiin sopivaksi lähestymistavaksi. Voimavara- ja ratkaisukes-

keisistä periaatteista esille nousivat usko asiakkaan omiin voimavaroihin, mahdolli-

suuksiin, onnistumisiin ja ratkaisuihin. Erityisen tärkeäksi menetelmässä koettiin 

työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Toisaalta ratkaisevaa on aina työnte-

kijän asenne ja aito kiinnostus ja kunnioitus ihmisiä kohtaan. Työntekijöiden mielestä 

voimavara- ja ratkaisukeskeisyydestä olisi kuitenkin tarpeellista saada enemmän kou-

lutusta, konkreettisia menetelmiä ja niiden dokumentoinnin ja mallintamisen käyt-

töönottamista. (Mts.165,167,170,175.)  

5 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite  

Sosiaalinen kuntoutus voi toteutua hyvin eri tavoin yksittäisen ihmisen kohdalla ja 

sen käytännön sisältö voi vaihdella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille 

kokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa sosiaalisen kuntoutuksen käytännön toimin-

nasta ja tarpeista siten, että sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskentelevät voivat 

vastaisuudessa jalostaa ja hyödyntää tietoja.  

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasryhminä ovat pääasiassa päihdekuntoutujat, mielen-

terveysongelmaiset ja ikääntyneet työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt. He ovat 

mukana erilaisessa kaupungin organisoimassa päivätoiminnassa ja työpajatoimin-

nassa. Kohderyhmänä erityisesti nuorten huomioiminen on koettu tärkeäksi kehittä-

miskohteeksi. Sosiaalisen kuntoutuksen osalta pohdittavaksi on noussut kysymys 

siitä, mitä kehitettävää on sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteenasettelussa ja tavoit-

teiden toteutumisen seurannassa. Yksi esille noussut kehittämiskohde on myös 
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asiakasnäkökulman korostaminen. Yleensäkin pohdittavaksi on noussut kysymys mitä 

sosiaalinen kuntoutus on ja mitkä ovat sen erityistarpeet. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voimavaralähtöisyyden merkitystä sosiaalisessa 

kuntoutuksessa ja tarkastella voimavaralähtöisyyden merkitystä sekä työntekijöiden 

että asiakkaiden näkökulmista. Tarkoituksena, on löytää keinoja osallisuuteen ja kun-

toutumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on lisäksi kehittää asi-

akkaiden ja työntekijöiden näkökulmien pohjalta sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. 

Tutkimuksen asiakaskysely kohdentuu tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mu-

kaisesti asiakkaiden näkemyksiin sosiaalisen kuntoutuksen nykytilasta ja odotuksiin 

sekä toiveisiin tulevaisuudesta. Asiakaskyselyn tulosten ja asiakkaiden haastattelujen 

perusteella on mahdollista suunnitella ja kehittää sosiaalista kuntoutusta.  

Sosiaalista kuntoutustyötä tekevien näkemyksiä ja kehittämisideoita kerättiin haas-

tatteluilla. Työntekijöiden osalta viitekehyksenä on voimavaralähtöinen lähestymis-

tapa, jolla voidaan edistää sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja 

myönteistä muutosta asiakkaiden toimintakyvyssä. 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen tavoitteena on selvittää seuraavilla tutkimuskysy-

myksillä työntekijöiden näkökulmasta: 

1. Mitä voimavaralähtöinen työote on työntekijöiden mielestä? 

2. Mitä ovat voimavaralähtöisen työn tavoitteet? 

3. Miten työntekijät toteuttavat voimavaralähtöistä työtä? 

Asiakkaiden näkökulmaa selvittävät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä asiakkaat ajattelevat voimavaralähtöisyydestä? 

2. Miten voimavaralähtöisyys näkyy työntekijöiden työotteessa? 

3. Miten voimavarat näkyvät asiakkaiden arjessa selvitymisessä? 
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6 Tutkimusmenetelmä 

6.1 Tutkimusote 

Kohderyhmänä olivat sosiaalista kuntoutusta tekevät työntekijät ja aikuiset asiak-

kaat. Heille suunnattu palvelu on tavoitteellista toimintaa, jossa päämääränä on ar-

jen taitojen ja olemassa olevien voimavarojen sekä toimintakyvyn tukeminen ja vah-

vistaminen. 

Haastattelut suoritin erikseen kolmelle työntekijälle ja viidelle asiakkaalle. Ennen 

haastatteluita suoritettiin kyselytutkimus parityönä toisen oppilaitoksen opiskelijan 

kanssa. Kyselylomake toimitettiin kahdellekymmenelle asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 

seitsemäntoista asiakasta.  

Tutkimusotteen valinta ei aina ole yksiselitteistä. Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2009,136) mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, 

joiden tarkkarajainen erottaminen on vaikeaa. Samaan viittaavat myös Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka (2006,5) todetessaan, että useimmiten induktio eli aineisto-

lähtöisyys rinnastetaan laadulliseen tutkimukseen ja deduktio eli teorialähtöisyys 

puolestaan määrälliseen. Laadullinen tutkimus ei kuitenkaan ole yksinomaan aineis-

tolähtöistä eikä määrällinen tutkimus pelkästään teorialähtöistä. Laadullisessakin tut-

kimuksessa on mukana ainakin jossain määrin myös määrällisiä elementtejä. (Mts.5-

6.)  

Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Tutkimus-

ote on kvalitatiivinen eli kyse on asiakkaiden ja työntekijöiden haastattelujen analy-

soinnista. Ennen haastatteluja on suoritettu parityönä asiakaskysely, jonka avulla 

asiakasnäkökulmaa on saatu laajennettua. Pääpaino on kuitenkin selkeästi haastatte-

luissa, joissa oli mahdollista syventää kyselyn kautta saatua tutkimusaineistoa asiak-

kaiden osalta. 
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Kvalitatiivisen tutkimusotteen valikoitumista tämän opinnäytetyön menetelmäksi 

puolsi mm. Hirsijärven ja muiden (2009,161) määritelmä, jonka mukaan laadullisen 

tutkimuksen lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen. Arjessa selviytyminen ja 

siinä tukeminen on kiistattomasti todellista elämää. Sosiaalihuoltolaissa 

(L1301/2014,17 §) määritelty sosiaalinen kuntoutus on toimintaa, jolla pyritään lisää-

mään ihmisten toimintakykyä arjessa selviytymisessä. Arjessa selviytymiseen tarvi-

taan voimavaroja. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää tutkia kohdetta kokonaisvaltaisesti ja pyr-

kimyksenä on löytää tosiasioita tarkoituksenmukaisesti valitusta kohdejoukosta (Hir-

sijärvi ym. 161,164). Tässä opinnäytetyössä kokonaisvaltaisuus perustuu sekä sosiaa-

lista kuntoutustyötä tekevien työntekijöiden että kuntoutuksen piirissä olevien asiak-

kaiden näkökulmien todentamiseen. Tutkimuksen kohderyhmä muodostuu sosiaa-

lista kuntoutusta käytännössä tekevistä työntekijöistä ja heidän asiakkaistaan. Koh-

deryhmä on valittu tarkoituksellisesti siten, että sekä työntekijöiden että asiakkaiden 

näkemykset tuovat esille ja kuvaavat arjen todellisuutta mahdollisimman hyvin ja 

kattavasti. 

Perinteisiä laadullisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmiä ovat haastattelu ja 

havainnointi. Havainnointi on systemaattista tarkkailua ja sen avulla saadaan tietoa 

ihmisten todellisesta toiminnasta eli tieto ei jää pelkästään sanomisten varaan. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on usein jonkin ilmiön ymmärtäminen. (Saara-

nen-Kauppinen ja Puusniekka 2006,47,49). Laadullisen tutkimuksen yleisimmiksi ai-

neistonkeruumenetelmiksi haastattelun ja havainnoinnin ohella Tuomi ja Sarajärvi 

(2018,83) nimeävät myös kyselyn ja erilaisista dokumenteista kootun tietoaineiston 

muistuttaen samalla, että niitä voidaan käyttää myös määrällisen tutkimusaineiston 

keräämisessä. 

Tässä opinnäytetyössä pääasiallisena tiedonkeruumenetelmänä käytettiin yksilöllisiä 

haastatteluita tavoitteena kartoittaa voimavarojen merkitystä sosiaalisessa kuntou-

tuksessa. Kartoituksen avulla on mahdollista ymmärtää voimavarojen merkitystä il-

miönä. Parityönä ennen haastatteluja tehty kysely oli luonteeltaan enemmänkin sosi-

aalisen kuntoutuksen nykytilaa ja asiakkaiden tavoitteita kartoittava selvitys. 



24 

 

6.2 Kysely  

Hirsijärvi ja muut (2009) mainitsevat kyselytutkimuksen tavanomaisena puutteena 

aineiston pinnallisuuden. Lisäksi kyselyn osalta ei voida olla varmoja siitä, miten huo-

lellisesti ja rehellisesti tutkittavat vastaavat kysymyksiin. Edelleen vastausvaihtojen 

laadinta ei välttämättä onnistu vastaajien näkökulmasta eli vastauksissa tapahtuvia 

väärinymmärryksiä on vaikea tunnistaa. Myös kysymysten muotoilulla on merkittävä 

vaikutus tutkimuksen onnistumisen kannalta. (Mts. 195,198.)  

Tässä opinnäytetyössä aineistoa on kerätty haastattelujen ohella asiakkaille suunna-

tulla kyselyllä. Sen osuutta voisi luonnehtia tausta-aineiston hankinnaksi tai tutki-

musta täydentäväksi taustaselvitykseksi. Lähtökohta kyselylle oli kuitenkin selkeä, 

koska kaikki mukana olevat ovat sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita ja siten varsin 

hyvin tietoisia kyselyn aiheesta. Kysely toteutettiin ennen haastatteluja, jolloin kyse-

lyn tuloksia oli mahdollista syventää haastatteluissa. Kyselyn perusteella ei ole tehty 

tilastollista analyysiä, koska kohdejoukko on pieni ja toisaalta kyselyn päätarkoituk-

sena oli toimia pohjana tuleville haastatteluille.  

6.3 Tutkimushaastattelut  

Haastattelu oli tässä tutkimuksessa lähes itsestään selvä valinta, koska tutkimuskysy-

mysten tarkoitus ja tavoitteet edellyttävät mielestäni vuorovaikutuksellista läsnäoloa 

tutkimuksessa mukana olevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Mielestäni pel-

källä kyselytutkimuksella ei olisi ollut mahdollista saada tutkittavien näkemyksiä riit-

tävän laajasti esille. Hirsijärvi ja muut (2009,205) toteavatkin, että haastattelu mene-

telmänä korostaa ihmisen subjektina olemista tutkimuksessa. Ihminen nähdään mer-

kityksiä luovana ja aktiivisena osapuolena. Lisäksi haastattelun etuna on, että haasta-

teltavilta voidaan pyytää perusteluja mielipiteilleen ja lisäkysymysten esittäminen on 

mahdollista. Haastattelututkimus on joustavaa aineiston keräämisen kannalta ja 

myös vastausten tulkinnalle jää enemmän liikkumavaraa kuin kyselytutkimuksessa 

(Mts.204-205.) 
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Haastattelun joustavuus olikin olennainen seikka tämän tutkimuksen menetelmän 

valinnassa. Joustavuuden merkitystä korostavat painokkaasti myös Tuomi ja Sarajärvi 

(2018,85) kirjoittaessaan, että haastattelija voi tarvittaessa toistaa oikaista ja selven-

tää kysymyksiä. Merkittävänä haastattelua puoltavana menettelynä tässä tutkimuk-

sessa oli myös se, että tutkimukseen oli saatavissa ennakkotiedustelun perusteella 

sitovasti osallistujia. Kaikki tutkimukseen lupautuneet myös osallistuivat haastattelui-

hin. Myös Hirsijärvi ja muut (2009,206) mainitsevat haastattelun etuna sen, että tut-

kimukseen osallistuvat ilmaisevat jo etukäteen kiinnostuksensa osallistua haastatte-

luun. 

Haastatteluun on osattava suhtautua myös kriittisesti. Haastateltava voi nimittäin 

vastata itselleen mieleisellä tavalla tai kuten Hirsijärvi ja muut (2009,206) toteavat, 

että haastateltava voi antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastattelutilanteessa 

on lisäksi huomioitava haastatteluaineiston konteksti- ja tilannesidonnaisuus, minkä 

vuoksi tutkimukseen osallistuvat saattavat puhua haastattelussa eri tavalla kuin jos-

sakin muussa tilanteessa. Haastattelussa on ratkaisevan tärkeää, että haastattelijalla 

on kyky tulkita haastateltavan vastauksia. (Mts.206-207.) Lomakehaastattelussa eli 

strukturoidussa haastattelussa käytetään lomaketta, jossa on ennalta laadittuja kysy-

myksiä ja valmiita vastausvaihtoehtoja. Kysymykset esitetään samassa järjestyksessä 

kaikille haastateltaville ja haastateltavan tulee valita itselleen parhaiten sopiva vas-

tausvaihtoehto. Avoin eli strukturoimaton haastattelu puolestaan muistuttaa taval-

lista keskustelua, jossa keskustelun etenemistä ei ole lyöty lukkoon vaan se etenee 

tietyn aihepiirin sisällä vapaasti ja paljolti haastateltavan ehdoilla. Haastattelussa pu-

hutaan tietyistä tutkijan etukäteen pohtimista teemoista. (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka 2006,54,57.) 

Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu olisi ollut turhan jäykkä ja avoin haas-

tattelu toisaalta liian vapaamuotoinen tutkimustavoitteiden kannalta. Tämän opin-

näytetyön haastattelutyypiksi valikoitui teemahaastattelu, jota käytettiin pohjana 

sekä työntekijöiden että asiakkaiden haastatteluissa. Hirsijärvi ja muut (2009,208) ku-

vaavat teemahaastattelua haastatteluksi, jonka aihepiirit eli teemat ovat tiedossa il-

man kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä.  
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Joskus haastattelun tyypin määrittelyssäkin voi olla rajanvetoa. Saaranen-Kauppinen 

ja Puusniekka (2006,57) toteavatkin puolistrukturoidun haastattelun sopivan tilantei-

siin, joissa halutaan tietoa tietyistä asioista ja haastattelulle on mietitty teemat ja nii-

den lisäksi haastattelija on valmistanut tarkkoja kysymyksiä haastateltaville. Teemat 

ja kysymykset rajaavat keskustelua. Tämän työn haastatteluja voi edellä kuvatun pe-

rusteella luonnehtia myös puolistrukturoiduiksi, koska haastatteluissa menettelynä 

olivat juuri teemat eli runko ja kaikille esitetyt tarkemmat kysymykset. 

Yksilö- ja ryhmähaastattelut tuottavat erilaista ainesta ja erilaista tietoa. Haastattelu-

tapaa valitessa on hyvä punnita kummankin tavan vahvuuksia ja heikkouksia. Joskus 

voi käyttää molempia tapoja samassa tutkimuksessa vertailun ja monipuolisen tiedon 

saavuttamiseksi. (Mts. 59). Haastattelut tässä työssä toteutettiin sekä työntekijöiden 

että asiakkaiden kanssa yksilöhaastatteluina. Vaihtoehtona olisi ollut ryhmähaastat-

telu. Haastateltavien lukumäärä huomioiden yksilöhaastattelut vaikuttivat kuitenkin 

aivan toimivalta ratkaisulta, vaikkakin haastatteluihin tarvittava aikaresurssi olikin 

suurempi. Etukäteen arvioituna yksilöhaastatteluissa oli myös mahdollisuus saada 

kattavammin tietoja kuin ryhmähaastatteluissa. Toisaalta ryhmät olisi pitänyt rajata 

pieniksi jo äänityksen ja litteroinnin vuoksi eli käytännössä haastateltavia olisi ollut 

esimerkiksi kaksi. 

7 Tutkimustulokset 

7.1 Asiakaskysely 

Kyselyn kohderyhmänä olivat sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat. Asiakaspalauteky-

sely kohdennettiin sosiaaliseen kuntoutukseen vuoden 2019 kuluessa osallistuneille 

asiakkaille ja kysely toteutettiin 11.11.- 29.11. 2019. Kysymykset tallennettin Kunta 

ZEF-järjestelmään. Paperinen (ks. liite 1) kyselylomake saatetietoineen toimitettiin 

henkilökohtaisesti asiakkaille perusturvatoimialan työntekijöiden toimesta. Työnteki-

jät avustivat asiakkaita tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä. Kyselylomakkeen yh-

teydessä oli lyhyt tutkimusinformaatio. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Vastaukset 



27 

 

siirrettiin sähköiseen järjestelmään, josta oli mahdollista saada tuloksia myös kaavioi-

den muodossa. Kysely lomakkeella tavoitettiin lähes kaikki eli 21 asiakasta. Kyselyky-

symyksiin vastattiin vaihtelevasti. Taustakysymykseen vastasivat kaikki osallistuneet, 

mutta perusteluja edellyttäneisiin kysymyksiin vastauksia antoi vähimmillään seitse-

män asiakasta. Toisaalta kaikkiin asteikko-kysymyksiin (1-4) vastauksia saatiin hyvin 

eli 17 asiakkaan osalta, joten vastausprosentti on siltä osin n. 85 %. 

Vallin (2018,94) mukaan kyselylomakkeessa on perusteltua kysyä taustakysymyksiä 

eli esim. vastaajien ikää, sukupuolta tai koulutusta. Vastaajien taustakysymyksenä 

tässä tutkimuksessa kysyttiin ainoastaan ikää siten, että vastausvaihtoehtona oli ikä-

ryhmä jaettuna kuuteen eri kategoriaan. Sukupuolen ja koulutuksen ei katsottu ole-

van tutkimuskysymysten kannalta relevantteja. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistu-

vien ikäjakautuma on sen sijaan merkityksellinen, koska sosiaalihuoltolaissa (L 

1301/2014, 17 §) on erityisesti mainittu nuoret sosiaalisen kuntoutuksen kohderyh-

mänä. Kyselylomakkeessa on tärkeää huomioida mm. lomakkeen pituus ja käytettä-

vän kielen selkeys. Kummassakin on syytä huomioida kohderyhmän valmiudet (Valli 

2018,95). Tässä tutkimuksessa kyselylomake on kaksisivuinen ja kysymykset selkeitä 

ja lyhyitä. 

Ikäryhmätiedustelun jälkeen kysymyksiä on yhteensä 12 kpl. Ensimmäisenä kysytään, 

mikä on sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvan tavoite sosiaalisessa kuntoutuk-

sessa. Kysymyksissä 2-9 on valmiit vastausvaihtoehdot asteikolla 1- 4. Väittämiin an-

nettu vastausvaihtoehto 1 tarkoitti vastaajan olevan täysin samaa mieltä, 2 jokseen-

kin samaa mieltä, 3 osittain eri mieltä ja 4 tarkoitti vastaajan olevan täysin samaa 

mieltä. Kysymykset on siis laadittu soveltaen Likertin asteikkoa siten, että vaihtoehto 

”en osaa sanoa” on jätetty pois. Ratkaisu perustui kysymysten asetteluun, jossa ”en 

osaa sanoa” vaihtoehdolle ei katsottu olevan tarvetta. Toisaalta myös Valli (mts.106) 

näkee mahdollisena jättää ”en osaa sanoa” vastauksen kokonaan pois, koska vastaaja 

voi joka tapauksessa halutessaan jättää vastaamatta kysymykseen. Lisäksi osassa as-

teikkokysymyksissä oli mahdollisuus perustella vastauksia sanallisesti. 

Loput kolme kysymyksistä olivat avoimia kysymyksiä. Puhtaasti monivalintakysymyk-

siä eli ilman väittämiä olevia kysymyksiä ei käytetty ensimmäistä kysymystä lukuun 
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ottamatta. Kyselylomakkeen kysymykset kartoittivat sosiaalisessa kuntoutuksessa 

mukana olevien henkilöiden tavoitteita, ohjausta ja sen sisältöä sekä asiakkaiden po-

sitiiviisia tai negatiivisia kokemuksia kuntoutuksesta.  

Seuraavissa kuvioissa esitetään tiedot kysymyksiin saaduista vastauksista: 

 

Kuvio 1. Ikäryhmä 

Ikäryhmäjakautumasta nähdään, että valtaosa sosiaaliseen kuntoutukseen osallistu-

vista eli 40 % on 31- 40 vuotiaita. Nuoria ja nuoria aikuisia ikäryhmissä 16 - 30 vuotta 

on yhteensä 25 % ja 51- 60 vuotiaita vastaajista on 20 %.  

Sosiaaliseen kuntoutuksen onnistumisen kannalta olennaista on tavoitteiden määrit-

teleminen ja asettaminen.  Tavoitteet motivoivat osallistumaan. (Nieminen,2018,11.) 

Kuntoutukseen osallistuvilta tiedusteltiinkin eräänlaisena ”avainkysymyksenä”, mikä 

on kuntoutukseen osallistujan tavoite.  Vastaus oli valittavissa annetuista vaihtoeh-

doista ja niiden lisäksi vaihtoehtona oli muu, mikä tavoite. 
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Kuvio 2. Mikä on tavoitteesi sosiaalisessa kuntoutuksessa. 

Vastauksissa eniten arvostettiin muiden seuraa, mielekästä tekemistä, mielialan ko-

hentamista, tarpeellisuuden kokemusta ja toimintakyvyn edistämistä. Sosiaalihuolto-

lain (L 1301/2014/17) mukaiset sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ovat toimintaky-

vyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Vastaajien 

näkemykset sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteista ovat melko yhteneväiset laissa 

määriteltyjen tavoitteiden kanssa. Asetetuista tavoitteista eniten kannatusta eli 75 % 

sai kohta ”muiden seura” ja seuraavaksi eniten eli 70 % väittämä ”mielekäs tekemi-

nen” Tästä voidaan päätellä, että sosiaalinen kuntoutus koetaan tärkeäksi nimen-

omaan ryhmän toimintana. 

 ”Mielialan kohentaminen” ja ” tarpeellisuuden kokemus” olivat myös merkittäviä ta-

voitteita, kumpikin 65 %. Raivion (2018,101) mukaan osallisuus ilmenee kokemuk-

sena, kun ihminen tuntee kuuluvansa itsellensä merkitykselliseen ryhmään tai yhtei-

söön. Tarpeellisuuden kokemus vastauksissa viestii selkeästi osallisuuden merkityk-

sestä. ”Toimintakyvyn edistämisen” ja ”paremman päivärytmin” asetti tavoitteeksi 

55 % vastaajista. Tavoitteet ovat yhteydessä toisiinsa, koska parempi päivärytmi 
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todennäköisesti parantaa myös toimintakykyä. Toimintakyvyn parantaminen edistää 

puolestaan sosiaalista aktiivisuutta ja osallistumista. Työelämään siirtymistä tai pa-

laamista ei nähty erityisen tavoiteltavana. Työelämän asetti tavoitteekseen vain 10 

%, mutta työkyvyn arvioimisen asetti tavoitteeksi kuitenkin 30 % vastaajista. Seuraa-

vat väittämät ovat asteikkoperiaatteella (1-4) laadittuja.                                                                                                                                                                                               

Ennen väittämää oleva numero kertoo, kuinka monta vastausta ao. kohtaan sisältyy. 

Väittämän jälkeen suluissa vastausten lukumäärä. X= vastausten keskiarvo.                                                                                                 

 

Kuvio 3. Kokemukset sosiaalisesta kuntoutuksesta. 

Vastausten asteikko oli kaikissa jokseenkin samaa mieltä-kategoriassa (2) paitsi kysy-

mysten 8 ja 12 osalta vastaukset olivat asteikon 3 mukaiset eli jokseenkin eri mieltä. 

Kolmeen viimeisimpään kysymykseen oli mahdollisuus antaa myös sanalliset peruste-

lut. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistutaan jokseenkin mielellään ja ilmapiiri näh-

dään vastauksissa jokseenkin kannustavaksi. 

Ohjauksen riittävyyteen ja ohjaajan kanssa käytävään keskusteluun ei oltu vastauk-

sissa täysin tyytyväisiä. Myöskään toiminnan sisältöön ei koettu olevan vaikutusmah-

dollisuuksia riittävästi. Sanallisissa perusteluissa (4kpl) toivottiin, että asiakasta kuun-

neltaisiin ja asiakkaan tarpeet huomioitaisiin.  

Kysymykseen ”missä näet itsesi kolmen vuoden kuluttua” annettiin valmiita vastaus-

ehtoja. Sen lisäksi oli mahdollisuus kommentoida kohtaa tilanteeni ei ole muuttunut. 
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Kuvio 4. Arvio tulevaisuudesta. 

Vastauksissa erottuu selkeästi, että peräti 70 % ilmoittaa olevansa eläkkeellä kolmen 

vuoden kuluttua. Sosiaalista asemaa ei kysytty taustakysymyksenä, joten sen vuoksi 

vastauksen tulkinta on hankalaa. Toisaalta kaavion 2 vastauksista voidaan jo päätellä, 

että työelämä ei ole kyselytutkimuksen asiakkaille merkittävin tavoite sosiaalisessa 

kuntoutuksessa. Sanallisia perusteluja ei juurikaan saatu viimeiseen kohtaan; yksi 

kommentti oli ” vaikea ajatella 3 vuoden päähän, kun tilanteet elää”. 

7.2 Haastattelut 

Haastattelut suoritettiin kesä-heinäkuussa 2020. Haastattelin erikseen kolmea työn-

tekijää, joiden tehtäviin sisältyy sosiaalisen kuntoutuksen ohjausta. Ohjaajat tieduste-

livat asiakkaiden valmiutta osallistua haastatteluihin, joihin osallistui vapaaehtoisesti 

viisi asiakasta. Haastateltavat olivat iältään noin 25-30 vuotiaita. Haastattelujen 

alussa vielä todettiin haastattelun tarkoitus. Haastattelut suoritettiin kuntoutusyksi-

kössä ja kunkin haastattelun kesto oli noin 45 minuuttia. 

Teemahaastattelut suoritettiin aikataulusyistä yhden kierroksen periaatteella, vaikka 

Kanasen (2014,76) mukaan teemahaastatteluissa tarvitaan usein toinenkin haastatte-

lukierros aineiston täydentämistä varten. Haastattelut perustuivat avoimiin kysymyk-

siin, jatkokysymyksiin ja tarkentaviin kysymyksiin. Hypoteettisiä kysymyksiä ei käy-

tetty. (Mts. 76-80,84.)  
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Teemahaastattelun runkona käytettiin omaa pohjaa erikseen asiakkaille ja työnteki-

jöille (liite2). Haastateltavat antoivat kirjallisen suostumuksen (liite 3) tutkimukseen 

osallistumisesta. Haastateltavien nimiä ei merkitty haastattelulomakkeille. Haastatel-

taville annettiin omat tunnukset anonymiteetin säilyttämiseksi. Asiakkaat on nimetty 

kirjaimin ja numeroin A1, A2, A3, A4, A5 ja työntekijät vastaavasti T1, T2 ja T3. 

7.3 Haastatteluaineiston analysointi 

Haastattelut tallennettiin digitaalisella sanelimella. Sen jälkeen aineisto litteroitiin eli 

koko materiaali kirjoitettiin sanatarkasti tekstimuotoon. Kananen (2014 kuvaa litte-

rointia yhteismitallistamaiseksi (mts. 99, 102). Haastatteluista muodostui aineisto 

laadullista analyysia varten. Työntekijöiden haastatteluaineistoa kertyi noin 16 sivua 

ja asiakkaiden osalta noin 13 sivua (fontti 12 ja riviväli 1,5). 

Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009,224) mukaan laadullinen analyysi ja pää-

telmien tekeminen tarkoittavat ymmärtämiseen pyrkivää lähestymistapaa. Kun päät-

telyä käytetään aineistolähtöisessä analyysissa, voidaan varauksin puhua myös induk-

tiivisesta analyysista (Tuomi & Sarajärvi 2018,108). Tämän opinnäytetyön ja tehtävän 

kannalta soveltuvimmaksi valikoitui induktiivinen analyysi, jonka avulla on pyritty ym-

märtämään tutkittavaa ilmiötä eli voimavarojen merkitystä sosiaalisessa kuntoutuk-

sessa.  

Aineiston sisällön analysoiminen aloitettiin redusoinnilla eli pelkistämisellä, jossa ai-

neistosta jätettiin analysoitavaksi vain oleellinen.  Alkuperäiset sanatarkat ilmaukset 

tiivistettiin pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Seuraavaksi aineisto klusteroitiin eli ryhmiteltiin 

luokkiin siten, että samaa ilmiötä tarkoittavat käsitteet sijoitettiin samaan alaluok-

kaan. Kullekin alaluokalle annettiin sitä kuvaava nimi aineiston sisällön perusteella. 

Sen jälkeen muodostettiin alaluokat ja yläluokat. Lopuksi suoritettiin aineiston abst-

rahointi eli teoreettinen käsitteellistäminen. Ymmärtävän lähestymistavan mukaisesti 

lähtökohtana oli koko analyysin ajan tutkittavien oma näkökulma. (Tuomi &Sarajärvi 

2018, 121-127.) Liitteessä 5 on esimerkki aineiston sisällönanalyysistä työntekijöiden 

osalta ja liitteessä 6 asiakkaiden osalta. 



33 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018,135) mukaan Schreier (2012) toteaa, että sisällönanalyy-

sia voidaan myös täydentää kvantifioimalla haastatteluaineisto laskemalla, kuinka 

monta kertaa haastateltavat ilmaisevat saman asian. Haastatteluaineiston kvantifi-

ointia ei nähty tässä työssä tarpeellisena.  

7.3.1 Mitä voimavaralähtöinen työote on työntekijöiden mielestä? 

Työntekijät kuvasivat haastatteluissa voimavaralähtöistä työotetta asiakaslähtöiseksi. 

Asiakkaiden yksilöllisyyttä ja erilaisuutta korostettiin ja erilaisten mahdollisuuksien 

luominen nähtiin tärkeänä. Työntekijöiden mielestä asiakkaita pitää kuunnella ja asi-

akkaiden tarpeet on otettava huomioon. 

”Kaikki lähtee ihmisen omasta tarpeesta” (T2) 

”asiakasta kuunnellen” (T1) 

Haastateltavat kertoivat myös muistuttavansa asiakasta omasta osaamisestaan ja 

voimavaroista sekä toisaalta uusista tavoitteista niiden osalta. Työntekijöiden näke-

myksen mukaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tulisi lisätä vähitellen. Merkityk-

sellistä on, että asiakkaan tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi ja tuntea ole-

vansa osa yhteisöä. Yhden työntekijän käsitys voimavaralähtöisyydestä oli, että asiak-

kaan elämä tulee taas merkitykselliseksi, mutta se voi olla tosi hidasta ja pitkäkes-

toista.  

”Tavoitteellisesti eteenpäin” (T1) 

”Ruvetaan rakentamaan sitä minä tulen kuulluksi ja nähdyksi” (T1) 

”Mä nään, että elämä tulee taas merkitykselliseksi. Se voi olla tosi hi-

dasta ja pitkäkestoista” (T1) 

Eräs haastateltava korosti myös ”oikeanlaisen ajoituksen tärkeyttä” eli milloin voisi 

olla se eteenpäin menemisen ajankohta. Merkitykselliseksi haastatteluissa koettiin 

myös usko asiakkaan kuntoutumiseen.  
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”Ajoitus on tärkeä”(T2) 

Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että kaikki osaavat jotakin ja osaamista vahvista-

malla päästään eteenpäin.  

”jokaisessa on jokin juttu, jokainen osaa jotain ja tavallaan niitä vahvis-

tamalla” (T2) 

7.3.2 Mitä ovat voimavaralähtöisen työn tavoitteet? 

Haastatteluissa työntekijät kuvasivat keskeiseksi työn tavoitteeksi, että asiakas saa-

daan ottamaan vaiheittain oma vastuu elämästään.  

”Vastuuttaminen omasta elämästä” (T1)  

 ”Sun pitää itse tehdä niitä asioita” (T1) 

Haastatteluissa nousi esille asiakkaan motivointi tavoitteiden saavuttamisessa. Asia-

kasta on tärkeää tukea ja kannustaa selviytymään itsenäisesti omien voimavarojensa 

mukaisesti eteenpäin. Asiakkaita on kannustettava selviytymään arjessa perusasioi-

den tekemistä opettelemalla. Pienillä askelilla itsetuntoa kohottamalla päästään 

eteenpäin.  

”Pienillä askelilla itsetuntoa kohottamaan” (T2)  

 ”Opetellaan tällaisia perusasioita” (T2) 

Olennaiseksi työn tavoitteeksi määriteltiin sosiaalisen toimintakyvyn ja vuorovaiku-

tuksen vahvistaminen. Niiden avulla edistetään asiakkaan osallisuutta. 

”Sosiaalisten kontaktien luominen” (T1) 

Haastateltavien mielestä on tärkeää luoda positiivisia tulevaisuudennäkymiä ja vah-

vistaa asiakkaiden toiveita ja uskoa omiin mahdollisuuksiin sekä muutoksiin asiak-

kaan elämässä. Kuntoutuksen oman toimintaympäristön lisäksi asiakkaiden kanssa 
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käydään myös muualla, jotta asiakkaat saavat kokemuksia ja elämyksiä sekä virik-

keitä tulevaisuutta varten. Kun asiakas ei saavuta asettamiaan tavoitteita, niin silloin 

asiakasta tuetaan ja kannustetaan yrittämään uudelleen. 

”Se työ antaa tietyn merkityksen sille ihmiselle ja se kokee sen tarpeelli-

suuden ja hyödyllisyyden.”(T3) 

”Luodaan toivoa ja positiivisuutta siihen asiakkaan tilanteeseen.”(T3) 

7.3.3 Miten työntekijät toteuttavat voimavaralähtöistä työtä? 

Työntekijöiden haastatteluissa korostui kaiken kaikkiaan yksilöllisyys ja asiakkaan 

roolin ja aseman tärkeys. Kaikki lähtee yksilön omasta tarpeesta ja jaksamisesta. 

Asiakastyössä on muistettava, että voimavaroja on jokaisella. Voimavarat on vain 

saatava esille. Asiakkaan voimavaroista voi kertoa jo pelkästään se, että asiakas on 

jaksanut osallistua kuntoutukseen. Asiakkaille on osattava kertoa, että asiakkaat huo-

maisivat itsessään voimavarojen merkityksellisyyden: ”hei mä osaan jo tätä”. Työnte-

kijät kertoivat lähtevänsä liikkeelle aina asiakkaiden voimavarojen kartoituksesta. 

Voimavaroja vahvistamalla työn tuloksia on nähtävillä myöhemmin kuntoutuksen 

edetessä. 

”Tuodaan esille, että mitä asiakas ite sanoo”(T1) 

”Ainoa tapa tehdä tuloksia on lähteä asiakkaan voimavaroista, niitä 

vahvistamalla”(T1) 

Yksi haastateltava kertoi, että usein asiakkaaseen tutustumiseen ja toimintatapoihin 

varataan ensiksi riittävästi aikaa ja sen jälkeen hänen kanssaan aletaan työstämään 

asetettavia tavoitteita. Tavoiteasettelussa otetaan huomioon asiakkaan nykyiset voi-

mavarat kuten taidot ja osaaminen. Asiakasta tuetaan luomalla hänelle omien tavoit-

teiden mukaista mielekästä toimintaa. Siten asiakas motivoituu ja kokee toimintaan 

osallistumisen hyödyllisenä. 

”mielekästä tekemistä sitten se motivoi sitä asiakasta” (T1) 
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Työntekijöiden mielestä positiivisen palautteen antaminen ja kannustaminen ovat 

ensiarvoisen tärkeitä. Kaikille on annettava mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita. On 

pyrittävä luomaan sellaisia puitteita ja olosuhteita, joissa asiakkaan on mahdollista 

löytää voimavarojaan itseään hyödyttävällä tavalla.  

”Varmasti sitä, että uusia asioita kokeilemaan ja tuota sen positiivisen 

palautteen antaminen” (T2) 

Työntekijähaastatteluissa painotettiin, että on tärkeää antaa asiakkaalle mahdolli-

suus vaikuttaa toimintaan. Asiakkaat kokevat osallistumisen mielekkäänä, kun heillä 

on mahdollisuus tuoda omia ideoitaan toimintaan. Tavoitteita ei aseteta liian korke-

alle, jotta asiakkailla olisi paremmat onnistumisen mahdollisuudet ja kokemukset on-

nistumista. Eräs haastateltava työntekijä korosti suunnitelmallisuuden merkitykselli-

syyttä oikean suunnan löytymisessä. 

”On joku suunnitelma ja sitä kautta sitten päästään eteenpäin ja huo-

mataan, että tämä oli oikea suunta”(T3) 

 

7.3.4 Mitä asiakkaat ajattelevat voimavaralähtöisyydestä? 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu koettiin erityisen tärkeänä. Asiakkaat kokivat saa-

vansa merkittävää tukea arkeensa.  Haastatteluissa esille nousi asiakkaiden yksilöllis-

ten tarpeiden ja voimavarojen huomioonottaminen. Yhden haastateltavan mielestä 

oli tärkeää, että kuntoutuksessa otettaisiin huomioon mitä asiakas itse jaksaa ja pys-

tyy itse tekemään.  

”Onhan se siinä tosi tärkeä, että otetaan huomioon sitä, että mitä me 

jaksetaan tehdä ja mitä pystyy tekemään” (A1)  

Asiakkaille oli merkityksellistä omien tavoitteiden tarkasteleminen nykyistä useam-

min, jotta he tiedostaisivat paremmin kehittämistarpeet. Vähäisetkin edistysaskeleet 
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tavoitteiden saavuttamisessa lisäsivät motivaatiota. Palaute tavoitteiden saavuttami-

sessa ja onnistumissa nähtiin tärkeänä.  

”Ehkä sitä voisi tiuhempaa tahtia katsoa, miten sitä on yksilönä kehitty-

nyt. Mullakin tietyt asiat menneet eteenpäin, mutta sitten toisella osa-

alueella varmaan on parantamisen varaa” (A1) 

Haastatteluissa selvisi, että myös kuntoutusta tarjoavan palveluyksikön olosuhteilla 

ja ympäristöllä on merkitystä kuntoutettaville myös voimavarojen näkökulmasta. 

Viihtyisä, rauhallinen ja turvallinen ympäristö lisää motivaatiota osallistua toimin-

taan. 

”Tietenkin jossain vaiheessa se piti lukita se päivä mutta sai ihan rau-

hassa lähteä tutustamaan toimintaan, alkuun ei tullut joka päivä käy-

tyä” (A2) 

Haastateltavista yksi koki kuntoutusyksikön todella tärkeänä kohtaamispaikkana ja 

toivoi parempaa tiedottamista palvelun olemassaolosta. 

”Alussa tänne ei helposti ohjautunut, kukaan ei ollut kertonut tämmöi-

sestä paikasta”(H5) 

Asiakaslähtöisyyden tärkeys ilmeni haastatteluissa kuuntelevan ja kannustavan ilma-

piirin korostamisena. Merkityksellisenä pidettiin asiakkaan tarpeiden huomioon otta-

mista. Haastateltavista yksi toi esille kuntoutujan omat vahvuudet ja niiden hyödyn-

tämisen eli siinä korostui asiakkaan omien voimavarojen merkitys. Asiakkaan kuunte-

lemista pidettiin tärkeänä. 

”Kuunneltiin ja muutettiin takaisin siihen kolmeen päivään, kun alkoi 

tulla takapakkia” (A2) 

Sosiaalisuudella ja ryhmän merkityksellä on suuri rooli kuntoutuksen onnistumisen 

kannalta. Vertaistuki ja vuorovaikutus ovat keskeisiä elementtejä. Haastatteluissa 
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ilmeni, että säännöllinen päivärytmi, mielekäs tekeminen ja sosiaaliset kontaktit ovat 

tärkeitä. Toimintaan osallistuminen ja vuorovaikutus muiden kanssa on kaiken lähtö-

kohta ja avainasia. Osallisuuden koettiin kohentavan itsetuntoa ja mielialaa. 

”Mennään siis mukaan palveluun, eikä jäädä kotiin murehtimaan asioita 

koska ne ei sillä asiat muutu” (A1) 

”Mä olin niin eristäytynyt, niin se että lähtee vain siitä, että on päiväryt-

miä, on tekemistä, on sosiaalista kontaktia koska se on sitä mitä se vaa-

tii” (A1)                            

”Mielialakin parani ja kun sai niitä arkisia asioita tehtyä” (A4) 

7.3.5 Miten voimavaralähtöisyys näkyy työntekijöiden työotteessa? 

Asiakkaat kokivat saavansa tukea ja kannustusta työntekijöiltä. Haastateltavien mie-

lestä heitä myös arvostettiin ja kunnioitettiin yksilöinä. Työntekijöiden koettiin ole-

van aidosti kiinnostuneita asiakkaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Yksi haastatel-

tavista olikin kokenut jossain vaiheessa saaneensa tukea työntekijöiltä, jotka olivat 

olleet huolestuneita asiakkaan tilanteesta. Kaksi asiakkaista toi keskusteluissa esille 

yksilöllisyyden huomioimisen, kun työntekijät antoivat asiakkaille mahdollisuuden 

olla tarvittaessa myös omassa rauhassa. Vuorovaikutuksen vastapainona myös kun-

toutusyksikössä on tärkeää antaa tilaisuus myös omaan aikaan ja ajatuksille. 

”Ne aika hyvin tietää, mä osallistun kyllä, mut sit mä kaipaan omaa ai-

kaa, istun tuolla olohuoneessa”(A3) 

Kuntoutukseen osallistumisen motivaatiota lisäsi asiakkaiden mielestä, kun työnteki-

jät olivat aktiivisia toimintaan osallistamisessa ”tule nyt tänne porukkaan mukaan ” -

periaatteella. Toimintaan mukaan pyytäminen koettiin kaikin puolin hyvänä asiana. 

”Silloin tällöin tietenkin heidän työnkuvaansa kuuluu, että pitää vähän, 

että patistaa” (A4) 

Työntekijöiden luottamus asiakkaan omien voimavarojen löytymiseen oli myös yksi 

haastattelussa esille noussut teema. Yksi asiakas kertoi omien voimavarojensa 
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tiedostamisesta vasta sitten, kun työntekijät olivat ottaneet asiakkaan voimavarat 

keskusteluissa esille. Asiakas näki positiivisena, että työntekijä korosti asiakkaan 

oman roolin ja voimavarojen merkitystä kuntoutuksessa.  

”Toisaalta se myös herättää sitä luottamusta. He uskaltavat luottaa sii-

hen, että mä pystyn niillä voimavaroilla toimimaan, vaikka se ei onnis-

tuisikaan” (A2) 

Eräs haastateltava kertoi tulevansa kuulluksi tavoitteita asetettaessa ja niitä muutet-

taessa. 

”Tavoitteita on muutettu sen verran että edelleenkin koetetaan saada 

sitä arjen pyöritystä, että saisi siitä vielä paremmin kiinni” (A4) 

7.3.6 Miten voimavarat näkyvät asiakkaiden arjessa selviytymisessä? 

Asiakashaastatteluissa pyrittiin selvittämään, miten kuntoutus on auttanut asiakkaita 

ja miten voimavaroja hyödynnetään arjessa ja onko toimintakyvyn osalta tapahtunut 

muutoksia. 

Haastattelussa yksi asiakas kertoi olevansa fyysisesti paremmassa kunnossa kuin 

vuosi sitten ja iso muutos oli tapahtunut myös mielialassa. Hänen mielestään asioi-

den hahmottamisen kyky oli kehittynyt ja asiakas pystyi katsomaan tulevaisuutta jo 

muutaman kuukauden päähän.  

”Mä muistan missä olin vuosi sitten. Se on ainakin iso muutos. Ei oikein 

pystynyt hahmottamaan, sitä ei oikein ajatellut niin pitkäjänteisesti. Nyt 

sitä miettii jo muutaman kuukauden päähän” (A1) 

Toinen haastateltava kertoi, että oli päässyt tavoitteissaan eteenpäin ja saanut voi-

mavaroja jopa koulutuksiin hakeutumisessa. Useat haastatelluista olivat sitä mieltä, 

että erityisesti elämänhallinnan muutos oli merkittävin asia kuntoutuksen aikana. 

Voimavarat olivat kasvaneet erilaisissa arjen toiminnoissa selviytymisessä. He 
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kuvailivat sitä mm. uskalluksena hoitaa omia asioita, käydä kaupassa, pankkiauto-

maatilla ym. paikoissa. 

”Esimerkkinä just se elämänhallinnan muutos. Uskaltaa sinne kauppaan 

mennä ja pystyy pitämään siitä kodista huolta” (A2) 

Sosiaalisuus ja vuorovaikutus oli lisääntynyt. Ihmissuhteiden koettiin myös joissakin 

vastauksissa kohentuneen. Yksi asiakas ilmaisi, että kommunikointi oli parantunut 

huomattavasti.  

”Ihmissuhteisiin on tullut parannusta” (A3)                                               

”Nykyään mä ilmoitan menoista tai tuloista, jos en tule tarkalleen.” (A3) 

Useat haastateltavat korostivat säännöllisen päivärytmin merkitystä arjessa. Kuntou-

tustoiminnan säännöllisyys ja mielekäs tekeminen koettiinkin tosi tärkeänä voimava-

rana. Tukiverkosto ja vertaistuki ovat asiakkaiden mielestä myös keskeisiä voimava-

roja. Yksi hyvä keino arjessa selviytymisessä on kokemusten jakaminen. 

”Oli ympärillä iso tuki, niin oli helpompi lähteä. Ei tarvinnut niin pelätä, 

kaikkia pikkuasioita” (A1) 

7.4 Yhteenvetoa  

Asiakaskyselyn tulokset osoittavat, että sosiaaliseen kuntoutukseen osallistumisen 

pääasiallisena tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ja tarpeellisuuden kokeminen. 

Lisäksi keskeisenä tavoitteena on osallisuus ryhmän jäsenenä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakkaan omien voimavarojen käyt-

töönottaminen ja vahvistaminen ovat kuntoutuksen onnistumisen kannalta kes-

keistä. Johtopäätös on haastatteluaineiston mukaan sama sekä asiakkaiden että 

työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimustuloksissa esille nousi yksilölli-

syyden ja erilaisuuden huomioon ottamisen tärkeys. Asiakkaan omien tarpeiden ja 
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voimavarojen merkitys olivat myös keskeisiä havaintoja. Työntekijät kertoivat kun-

toutusprosessin alkavan aina asiakkaiden voimavarojen kartoituksesta. 

Voimavaralähtöisyydessä tavoitteilla koettiin myös olevan suuri merkitys. Tavoitteita 

ja niiden toteutumista tulisi myös tarkastella jatkuvasti, jotta asiakkaat pystyvät huo-

mioimaan kehittymisensä ja kehittämistarpeensa. Sekä asiakkaiden että työntekijöi-

den mielestä annettavalla palautteella on keskeinen merkitys tavoitteiden saavutta-

misen kannalta. Huomionarvoista oli myös, että jo pienetkin edistymiset ja onnistu-

miset lisäsivät asiakkaiden mielestä motivaatiota osallistua kuntoutukseen. Tavoite-

asettelujen ja suunnitelmallisuuden osalta työntekijät ilmaisivat, että kuntoutuksen 

lähtökohtana on asiakkaan nykyiset voimavarat kuten taidot ja osaaminen.   

Haastattelujen perusteella toiminnan koettiin olevan asiakaslähtöistä. Asiakkaan 

kuunteleminen oli yksi haastatteluissa toistunut teema sekä asiakkaiden että työnte-

kijöiden näkökulmasta. Toimintaan vaikuttamisen mahdollisuus koettiin tärkeänä 

osallistumista motivoivana tekijänä. 

Sosiaalisuudella ja ryhmään kuulumisella oli haastattelujen mukaan huomattava mer-

kitys osallisuutta ja voimavaroja lisäävänä kokemuksena. Vertaistuki ja vuorovaikutus 

olivat kuntoutukseen osallistuville tärkeitä. Työntekijöiden näkemyksissä haastatte-

luissa toistui yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitys. Osallisuuden lisäämisessä 

työntekijöiden mielestä oleellista oli sosiaalisen toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen 

parantaminen. 

Asiakkaat kokivat saaneensa tukea ja kannustusta sekä arvostusta ja kunnioitusta yk-

silöinä. Asiakkaiden näkökulmasta koettiin myönteisenä, että ohjaajat kannustivat 

osallistumaan toimintaan. Asiakkaiden uskoa arjessa selviytymiseen ja tulevaisuuteen 

lisäsi työntekijöiden luottamus asiakkaiden omien voimavarojen ja vahvuuksien löy-

tymiseen. Asiakashaastattelujen perusteella sosiaalisuudessa ja vuorovaikutuksessa 

koettiin edistystä sekä ihmissuhteissa ainakin jossain määrin kohentumista. Sosiaali-

sen kuntoutuksen säännöllisyys ja toiminnallisuus nähtiin asiakkaiden mielestä voi-

mavarana. Asiakkaille oli tärkeää saada vertaistukea kokemusten jakamisessa ja tuki-

verkostolla oli myös oma merkityksensä kuntoutuksen kannalta. 
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8 Pohdinta 

8.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Kanasen (2015) mukaan tutkimusprosessissa voi aina tapahtua virheitä joko tutkijan 

tai tutkittavan aineiston aiheuttamina. Varsinkin laadullisessa tutkimuksessa työn 

luotettavuuteen vaikuttaa pääasiassa tutkija, mutta myös tutkimustilanteella on vai-

kutusta tutkittaviin. Esimerkiksi havainnoinnin osalta tutkija saattaa tehdä tulkintavir-

heen omaan näkemykseensä perustuen. Myös haastatteluissa tutkija voi tehdä tul-

kintavirheen ja vaikutusta on silläkin, että haastattelujen teemat ja sisältö ovat tutki-

jan päätettävissä. Tutkija voi myös tehdä virheellisiä tulkintoja tulosten analyyseissä 

ja johtopäätöksissä. Määrällisten tutkimusten katsotaan olevan objektiivisempia kuin 

laadullisten, koska kvantitatiivissa tutkimuksissa kyselylomake ei ohjaa vastauksia. 

Toisaalta niissäkään ei voida täysin puolueetonta tietoa saada, koska vastaukset eivät 

ole välttämättä täysin totuudenmukaisia ja kysymykset voidaan ymmärtää väärin. 

Luotettavuuskysymykset tulisikin ottaa huomioon heti opinnäytetyön alussa (Mts. 

337-342.) 

Tutkimusten luotettavuutta arvioitaessa on muistettava, että sekä kvantitatiivinen 

että kvalitatiivinen tutkimus ovat aina yhdenlainen eli kyseisen tutkijan versio tutkit-

tavasta aiheesta. Tutkimukset evät siten tarjoa objektiivista ja absoluuttista tietoa. 

Tulokset ovat aina kontekstuaalisia eli mm. aikaan, paikkaan ja tutkijaan sidoksissa 

olevia asioita. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2015, 27-28.)    

Kanasen (2014) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella luotetta-

vuusmittareilla, joista yleisesti käytettyjä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabili-

teetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä, joka otetaan huomioon toteutusvaiheessa. Vali-

diteetilla tarkoitetaan puolestaan oikeiden asioiden mittaamista ja se huomioidaan jo 

suunnitteluvaiheessa. (Mts. 145-147.) Hirsijärvi, Remes & Sajavaara (2009) puoles-

taan toteavat, että tutkimuksen reliaabelius viittaa tulosten toistettavuuteen eli ky-

kyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius-käsitteellä eli pätevyydellä tarkoite-

taan kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoituskin mitata. Reliaabeliutta ja validiutta on 
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kuitenkin tulkittu eri tavoin laadullisissa tutkimuksissa. Tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnin on tärkeää, vaikka reliaabelius- ja validiuskäsitteitä ei haluttaisikaan käyt-

tää. (Mts. 231-232.)  

Tässä opinnäytetyössä suoritettiin ensimmäisessä vaiheessa eräänlaisena taustaselvi-

tyksenä määrällinen kysely. Kyselyn yhteydessä kyselylomakkeen liitteenä annettiin 

informaatio kyselyn tarkoituksesta, toteutuksesta ja tulosten käyttämisestä. Kaikilla 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla oli mahdollisuus halutessaan osallistua tutkimuk-

seen. Kysely oli täsmälleen sama kaikille. Kyselyyn vastasi suurin osa sosiaalisessa 

kuntoutuksessa mukana olevista asiakkaista. Kysymysten määrä oli harkittu ja rajoi-

tettu etukäteen siten, että vastaaminen ei vienyt kohtuuttomasti aikaa. Kysymysten 

sisältö oli rakennettu myös mahdollisimman selkeästi, jotta väärinymmärrysten mah-

dollisuus jäisi pieneksi. Kyselyyn vastaukset annettiin anonyymisti. Kyselylomakkeen 

laadinnassa oli mukana tämän opinnäytetyön tekijän lisäksi kaupungin sosiaalityönte-

kijä jatko-opintoihinsa liittyen. Kysymykset laadittiin tarkoituksena kerätä tietoa sosi-

aalisen kuntoutuksen tilasta ja työn kehittämistarpeita varten. 

Kanasen (2015, 347) mukaan määrällisen tutkimuksen ulkoinen validiteetti tarkoittaa 

tulosten yleistettävyyttä eli ovatko tulokset samankaltaisia myös muulloin kuin tutki-

mushetkellä. Tutkittavien otos oli n. 80 % kohderyhmästä, joten tulosten yleistettä-

vyyttä eli ulkoista validiteettia voidaan pitää hyvänä. Reliabiliteetin eli luotettavuu-

den osalta voidaan vain arvioida sitä, saataisiinko samankaltainen tulos vastaavassa 

uusintakyselyssä.  

Havainnointia ei tässä opinnäytetyössä käytetty aineistonkeruumenetelmänä, joten 

siltä osin ei virhemahdollisuuksia luonnollisestikaan ole. Haastattelujen aluksi haasta-

teltaville kerrottiin vielä haastattelun tarkoitus ja toteutustapa. Kaikki haastateltavat 

osallistuivat haastatteluun vapaaehtoisesti ja lisäksi haastateltavilta saatiin kirjalliset 

suostumukset. Haastateltavien henkilöllisyys ei ilmene mitenkään haastattelujen tu-

loksia analysoitaessa. Teemahaastatteluissa käytettiin aina samaa haastattelurunkoa. 

Haastateltaville esitettiin myös täydentäviä kysymyksiä, jolloin tulkintavirheiden 

mahdollisuus jäi mahdollisimman vähäiseksi. Haastattelujen litterointi suoritettiin sa-

natarkasti jokaisen haastateltavan osalta. Haastatteluajat olivat myös kestoltaan 
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lähes samat. Haastatteluaineisto on ollut ainoastaan opinnäytetyön tekijän käytössä 

ja tuhotaan asianmukaisesti tutkimuksen päättyessä. 

Kyselyn ja haastatteluiden tarkoitus, tavoitteet ja tulosten käsittelytapa kerrottiin kai-

kille osallistujille. Luottamuksellisuus ja anonymiteettisuoja olivat tutkimuksen lähtö-

kohtana ja toteutustapana. Hirsijärvi ja muut (2009, 25) toteavat, että ennakkotietoa 

on annettava sitä enemmän, mitä suurempi riski tutkimukseen osallistumisesta tut-

kittaville aiheutuu. Tutkimuksen yhtenä kohderyhmänä olivat sosiaalisen kuntoutuk-

sen asiakkaat, minkä vuoksi ennakkotiedon antaminen tutkittaville oli erityisen tär-

keää. Tutkimukseen osallistuminen ei ole haitallista kenellekään. Tuloksien yhtey-

dessä esitetyistä suorista lainauksista ei voi tunnistaa henkilöitä. Käytetyt lähteet 

ovat pääosin alkuperäisiä ja lähes kaikki alle 10 vuotta vanhoja. Joissakin lähteissä on 

käytetty myös toissijaista lähdettä. Lähteinä on käytetty myös jossain määrin valtion 

laitosten verkkosivuja (esim. terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL), jotka voivat puo-

lestaan perustua laitoksen käyttämään ja ilmoittamaan lähdemateriaaliin.  

8.2 Tulosten tarkastelua ja arviointia  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille tietoa sosiaalisen kuntoutuksen 

käytännön toiminnasta ja tarpeista, jotta sosiaalista kuntoutustyötä tekevät voivat 

vastaisuudessa jalostaa ja hyödyntää tietoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

voimavaralähtöisyyden merkitystä sosiaalisessa kuntoutuksessa ja tarkastella voima-

varalähtöisyyden merkitystä sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmista.  

Sosiaalisen kuntoutuksen käsite on ollut lakisääteinen vasta vuoden 2015 alusta lu-

kien, kun määritelmä otettiin sosiaalihuoltolakiin. Sosiaalisesta kuntoutuksesta ei ole 

kuitenkaan saatavilla tieteellisiä tutkimuksia, mutta joitakin opinnäytetöitä aiheesta 

on tehty. Voimavaralähtöisyyden merkityksestä sosiaalisessa kuntoutuksessa ei varsi-

naisia tieteellisiä tutkimuksia ole myöskään käytettävissä. Tämän tutkimuksen tulok-

sia ei siten voida vertailla kattavasti aiempiin tutkimuksiin. 

Tutkimusaineistoa kerättiin kaksivaiheisesti eli ensiksi kyselyllä ja sen jälkeen haastat-

teluilla. Kysely kohdennettiin vain asiakkaille, mutta haastattelut suoritettiin sekä 
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asiakkaille että työntekijöille. Kyselyllä haettiin tietoa lähinnä sosiaalisen kuntoutuk-

sen tilasta ja tarpeista. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään voimavaralähtöisyyden 

merkitystä kuntoutusprosessissa kysymyksillä, jotka muodostivat haastattelun run-

gon.  

Tutkimuskyselyssä kysyttiin sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvien tavoitteita. Vas-

tauksista voidaan päätellä, että osallistujien tavoitteet ovat sosiaalihuoltolaissa (L 

1301/2014/17§) asetettujen tavoitteiden suuntaisia. Toimintakyvyn vahvistaminen, 

syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen ovat lain mukaisia tavoitteita. 

Vastauksissa korostui osallisuuden ja ryhmään kuulumisen tarve sekä tavoite paran-

taa toimintakykyä. Sosiaalisessa osallisuudessa keskeistä on tunne kuulumisesta jo-

honkin yhteisöön ja siinä toimimisesta (Leemann ym. 2015,5.)  

 Osallistujilla oli kyselyn perusteella tavoitteet, mikä on sosiaalisen kuntoutuksen on-

nistumisen kannalta oleellista. Tavoitteet motivoivat osallistumaan (Nieminen 

2018,11). Sosiaaliselle kuntoutukselle on siis kyselyn ja vastauksissa ilmaistujen ta-

voitteiden mukaan selkeä tarve.  

Toisaalta vain 10 % kyselyyn vastanneista oli asettanut tavoitteekseen työelämään 

siirtymisen tai palaamisen. Lukema kertoo selkeästi, että kuntoutukseen osallistuvat 

kokevat toimintakykynsä olevan heikko työelämään siirtymisen kannalta. Tätä näke-

mystä puoltaa myös, että peräti 70 % vastaajista arveli olevansa eläkkeellä kolmen 

vuoden kuluttua. Vastauksesta voidaan myös päätellä, että pelkästään sosiaalisen 

kuntoutuksen avulla työelämään siirtyminen ei läheskään aina ole mahdollista. Sosi-

aalinen kuntoutus on eri asia kuin kuntouttava työtoiminta. Työelämään siirtymisen 

mahdollistamiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja kuntoutuksen eri osa-

alueita. Sosiaalinen kuntoutus on yksi neljästä kuntoutuksen osa-alueesta (Järvikoski 

ja Härkäpää (2011,20). Mielenkiintoista olisi ollut myös tietää, kuinka kauan kuntou-

tujat olivat jo olleet mukana sosiaalisessa kuntoutuksessa. Sitä ei kuitenkaan kyse-

lyssä tiedusteltu. 

Tutkimuskyselyn mukaan sosiaalisen kuntoutuksen keskeyttämistä ei juurikaan oltu 

harkittu. Toisin sanoen kuntoutus koetaan mielekkäänä. Vastauksista ilmeni 
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kuitenkin, että ainakin jossain määrin toivottiin lisää vaikutusmahdollisuuksia toimin-

nan sisältöön ja enemmän keskustelua ohjaajien kanssa. Asiakkaat toivoivat, että 

heitä kuunneltaisiin ja heidän tarpeitaan otettaisiin huomioon nykyistä enemmän. 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoitteet laaditaan aina asiakkaan tarpeiden ja voima-

varojen mukaan (Vilen ym. 2008, 52- 55) 

Kyselyn avulla saatiin tietoa sosiaalisen kuntoutuksen tilasta ja asiakkaiden toiveista 

sekä tarpeista. Kyselyä tehtäessä haastattelukysymysten runko ei ollut täysin valmis, 

minkä vuoksi kyselyaineiston ja haastatteluaineiston vertailtavuus ei ole kaikilta osin 

mahdollista. Kyselyn rooli tässä tutkimuksessa oli suunniteltu nykytilaa ja tavoitteita 

kartoittavaksi.  

Haastattelut tehtiin erikseen sosiaalista kuntoutusta tekeville työntekijöille ja asiak-

kaille. Kaikissa haastatteluissa tutkimuskysymyksissä esillä oli voimavaralähtöisyys. 

Kysymykset olivat kuitenkin erilaisia asiakkaille ja työntekijöille. Työntekijöiden näkö-

kulmasta voimavaralähtöisyyttä tutkittiin lähinnä työotteena ja tavoitteena. Asiakkai-

den näkökulmasta voimavaralähtöisyyttä selvitettiin kokemusten kautta eli miten 

voimavaralähtöisyys on käytännön kuntoutustyössä ilmennyt ja miten asiakkaat hyö-

dyntävät voimavaroja arjessaan. Voimavaralähtöisyyden merkitystä analysoitiin ai-

neistolähtöisellä menetelmällä. 

Kelloniemen (2016) tutkimuksessa todettiin, että yhteisön jäsenyys ja ryhmämuotoi-

nen kuntoutustoiminta ovat osallistujille merkityksellisiä. Toisaalta ryhmämuotoi-

sessa toiminnassa on myös heikkoutensa. (Mts. 64.) Tämäkin tutkimus osoittaa, että 

yhteisöllisyys ja tunne osallisuudesta ryhmän jäsenenä ovat asiakkaille tärkeitä yksi-

löllisyyttä kuitenkaan unohtamatta. Huomionarvoista silti on, että useat asiakkaat 

toivoivat ryhmäkoon pienentämistä. Yksilöllisten tarpeiden selvittämiseksi tarvitaan 

myös henkilökohtaista kahdenkeskeistä vuorovaikutusta asiakkaan ja työntekijän vä-

lillä. 

Vehniäisen (2019, 52-54) tutkimuksessa sosiaalisen kuntoutuksen yhtenä keskeisenä 

työotteena korostui asiakkaan vahvuudet ja tavoitteet sekä tarpeet huomioiva muu-

tokseen pyrkivä ryhmässä työskentely. Tämän opinnäytetyön tulokset ovat 
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vastaavanlaiset. Asiakkaan omat voimavarat ja tarpeet sekä tavoitteet ovat oleellisia 

lähtökohtia kuntoutuksessa.  

Vuokila - Oikkosen ja Keskitalon (2018) tutkimuksessa sosiaalista kuntoutusta tekevät 

työntekijät painottivat luottamusta asiakkaan omiin voimavaroihin ja onnistumisiin 

sekä korostivat vuorovaikutuksen merkitystä. Lisäksi työntekijät toivoivat koulutusta 

voimavarakeskeiseen lähestymistavan käyttämisestä työmenetelmänä. (Mts.167, 

175.) Myös tässä opinnäytetyössä asiakkaan omien voimavarojen vahvistamisella ja 

vuorovaikutuksella sekä tuella koettiin olevan suuri merkitys. Voimavaralähtöisen 

työotteen osalta koulutuksen tarve ei työntekijähaastatteluissa esillä ollut, mutta 

koulutuksella menetelmän hyötyjä voitaisiin varmastikin entisestään parantaa. 

Tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä asetettaessa ilmeni, että voimavara-

lähtöisyys käsitteenä voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Kaikissa määrittelyissä 

taustalla on kuitenkin ihmisen omat voimavarat ja niiden hyödyntäminen. Voimava-

ralähtöisen työn oletuksena on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, kykyjä ja resurs-

seja (Keskitalo ja Vuokila - Oikkonen 2018, 91). Tutkimusaineiston perusteella voi-

daan todeta, että useimmissa kysymyksissä sekä asiakkaat että työntekijät kokivat 

voimavaralähtöisyyden samansuuntaisesti. Tutkimuksessa tuli esille sekä asiakkaiden 

että työntekijöiden yhteinen näkemys siitä, että asiakkaiden omien voimavarojen 

hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää kuntoutuksessa. Ilmeni, että voimavarojen 

löytämisessä tarvitaan välillä myös työntekijää. Voimavarojen määritteleminen on 

ensisijaisesti asiakkaan tehtävä, mutta joskus myös työntekijä voi havaita asiakkaalta 

piiloon jääneitä voimavaroja. (Vilen ym. 2008, 52-55.) Haastatteluaineiston mukaan 

tavoitteiden asettaminen ja palaute koettiin merkitykselliseksi sekä asiakkaiden että 

työntekijöiden mielestä. Asiakkaiden taholta toivottiin tavoitteiden toteutumisen tar-

kastelua nykyistä useammin. 

Kyselyaineiston ja haastatteluaineiston välillä ei pääosin ilmennyt ristiriitaisuuksia. 

Kuuntelemisen, yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja vaikuttamisen näkökulmasta 

asiakaskysely antoi kuitenkin hieman erilaisen tuloksen, koska niitä toivottiin nykyistä 

enemmän. Sosiaalinen tuki voi joissakin tapauksissa vaikuttaa myös kielteisesti lisää-

mällä tuen saajan riippuvuutta ja heikentää hänen tunnetta omista 
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vaikutusmahdollisuuksistaan (Järvikoski&Härkäpää 2011, 152). Sosiaalisen tuen mah-

dollinen kielteinen vaikutus omiin vaikutusmahdollisuuksiin korostaakin juuri omien 

voimavarojen merkitystä osallisuudessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa yleensäkin; 

ilman omia voimavaroja myös vaikuttamisen mahdollisuudet ovat rajoitetut. 

Tutkimuksella pystyttiin saamaan tietoa sosiaalisen kuntoutuksen nykytilasta ja kun-

toutukseen osallistuvien tavoitteista. Erityisesti asiakaskysely antoi tärkeää tietoa tut-

kimuksen tarkoituksen kannalta. Haastatteluissa voimavaralähtöisyydestä saatiin tie-

toa työntekijöiden käyttämänä työotteena tai lähestymistapana. Toisaalta voimava-

rojen merkitystä avattiin asiakkaiden näkökulmasta. Siten myös tutkimuksen tavoit-

teiden osalta vastauksia asetettuihin kysymyksiin saatiin melko hyvin. Aiempia tutki-

muksia oli käytettävissä vähän, mutta merkittäviä eroja ei niihin löytynyt tähän työ-

hön verrattuna. Tutkimusmenetelmän valinta oli perusteltu. Asiakaskyselyn ja haas-

tattelun yhdistelmä tuotti erilaista tietoa. Voimavaralähtöisyyden ja voimavarojen 

osalta haastattelu oli ainoa tarkoituksenmukainen tiedonkeruun vaihtoehto tarvitta-

vien lisäkysymysten ja tarkennusten vuoksi. 

Aineiston perusteella saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää sosiaalisen kuntou-

tuksessa riippumatta siitä, missä kuntoutus tapahtuu. Sosiaalisen kuntoutuksen asia-

kasryhmät ovat samantapaisia ja kuntoutustyötä tehdään samoista lähtökohdista so-

siaalipalveluna. Lisäksi yleistavoitteet ovat kaikille samat eli sosiaalihuoltolain 17 §:n 

mukaiset. 

8.3 Kehittämisehdotuksia 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää asiakkaiden ja työntekijöiden näkökul-

mien pohjalta sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Kysely-ja haastatteluaineistosta 

saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä joitakin kehittämisehdotuksia.  

Asiakkaat haluaisivat vaikuttaa enemmän toiminnan sisältöön. Kuntoutukseen osal-

listuvien ryhmäkokoa olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan rajata, jotta asiakkaiden 

yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida toiminnassa. Kyse on luonnollisesti myös re-

sursseista, jos asiakkaat jaettaisiin aamu- ja iltapäiväpainotteisesti. 
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Asiakkaiden kuunteluun ja heidän tarpeiden sekä tavoitteiden huomioimiseen olisi 

pyrittävä varaamaan tarpeeksi aikaa. Tavoitteiden toteuttamiselle on hyvä asettaa 

määräaika ja jatkosuunnitelma. Olisiko jatkosuunnitelmaa löydettävissä ehkä kol-

mannen sektorin palvelujen avulla? Voisiko kolmas sektori tarjota kuntoutujille ver-

taistukea? Pohdintaan voisi ottaa kysymyksenä, miten asiakas ohjataan mukaan jo-

honkin muuhun kuin kaupungin järjestämään toimintaan. Kehittämisessä tulisi huo-

mioida myös tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja palautteen antamisen asiak-

kaille tulisi olla säännöllistä. Työntekijöiden olisi hyvä pyytää työskentelystään pa-

lautetta myös asiakkailta. 

Asiakkaan omien voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen tulisi kiinnittää riittä-

vää huomiota. Taustalla voi olla, että asiakas ei välttämättä tunnista omia voimavaro-

jaan tai ei kykene hyödyntämään niitä. Voimavaralähtöisen työotteen soveltamiseen 

olisi hyvä saada koulutusta ja kuntoutuksen vaikutusten arvioinnilla toimintaa voitai-

siin edelleen kehittää.  
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Liitteet 

Liite 1. Sosiaalisen kuntoutuksen palautekysely 

 

Äänekosken perusturvan sosiaalityö kartoittaa sosiaalisen kuntoutuksen tilaa kaupungissa. 
Tarkoituksena on kehittää palvelua. Näin voimme suunnata toimintaa yhä paremmin 
vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakaspalautekysely on tarkoitettu sosiaaliseen kuntoutukseen 
vuoden 2019 aikana osallistuneille. Kysely toteutetaan 11.11.-29.11.2019 välisenä aikana. 
Kysely perustuu paperilomakkeeseen vastaamiseen ja perusturvassa työskentelevät henkilöt 
voivat auttaa vastaamisessa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. 

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17.1 §:n mukaisesti 
sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-
, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (17.2 §) 

 

Pyydämme suostumusta kyselylomakkeen vastausten vapaaehtoiseen 
tutkimusaineistokäyttöön, katso informointi tutkimuksesta liitteessä erikseen. 

 Annan tutkimusluvan.            En anna tutkimuslupaa. 

 

Kysymykset 1-12 

 

Mihin ikäryhmään kuulut? (ympyröi oikea vaihtoehto) 

16-25    26-30    31-40    41-50    51-60    yli 60 vuotta 

 

1. Mikä on tavoitteesi sosiaalisessa kuntoutuksessa (ympyröi yksi tai useampi 
vaihtoehto) 

-mielekäs tekeminen, -toimintakyvyn edistäminen, –muiden seura, –parempi päivärytmi –
päihteettömyyden tuki, - mielialan kohentaminen, -tarpeellisuuden kokemus, -opiskelu, -
työkyvyn arvioiminen, -työelämä 

- muu, mikä? 

 

 

 

 



56 

 

Vastaa asteikolla 1-4.  

1=täysin samaa mieltä 2= jokseenkin samaa mieltä 3= osittain eri mieltä 4= täysin eri mieltä 

 

2. Osallistun mielelläni sosiaaliseen kuntoutukseen.  1  2  3  4                                    

3. Ilmapiiri on kannustava.  1  2  3  4 

4. Ohjausta on riittävästi.  1  2  3  4 

5. Minulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ohjaajan kanssa.  1  2  3  4 

6. Minulla on riittävästi toimintapäiviä.  1  2  3  4 

7. Olen miettinyt sosiaalisen kuntoutuksen keskeyttämistä.  1  2  3  4 

- perustele 

8. Toiminnan sisältö on monipuolinen.  1  2  3  4 

- perustele 

9. Voin vaikuttaa toiminnan sisältöön.  1  2  3  4 

- perustele  

- Kehittämisideoita toiminnan sisältöön  

10.  Mistä olet pitänyt erityisesti?  

11. Mistä et ole pitänyt?  

12. Missä näet itsesi kolmen vuoden kuluttua?  

-kokoaikatyössä, -osa-aikatyössä, -kuntouttavassa työtoiminnassa, -eläkkeellä, -
opiskelemassa 

Tilanteeni ei ole muuttunut.  Miksi?  

 

 

KIITOS SINULLE VASTAAMISESTA! 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

Asiakkaat 

Sosiaalisen kuntoutuksen kokemukset 

Miten koet sosiaaliseen kuntoutukseen osallistumisen? Kuinka tärkeää se on sinulle? 

Mitä sinun mielestä tarkoittaa voimavaralähtöisyys sosiaalisessa kuntoutuksessa? 

Miten koet omien voimavarojesi huomioimisen ja onko se sinulle tärkeä asia?  

Miten sinun mielestä voimavarat vaikuttavat, kun olet sosiaalisessa kuntoutuksessa? 

Tuleeko asetetuista tavoitteista voimavarojasi, kun olet saavuttanut tavoitteet?  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet 

Miksi tavoitteet ovat tärkeitä? 

Mikä auttaa sinua saavuttamaan tavoitteittasi? 

Oletko kokenut ja tunnistanut onnistumisen hetkiä tavoitteissasi? 

Mikä merkitys on esim. toisten seuralla, mielialan kohentamisella, mielekkäällä teke-

misellä? Mitä ajattelet näistä? 

Onko sosiaalisella kuntoutuksella ollut vaikutusta elämääsi? Millaisia? 

Oletko saavuttanut tavoitteitasi ja mikä itsessäsi on muuttunut? 

Millaista yksilöllistä huomioimista toivoisit? 

 

Kehittämisehdotuksia 

Mitä sosiaalisessa kuntoutuksessa omasta mielestäsi pitäisi kehittää?  

Onko jotain, mitä vielä haluaisit tuoda esille? 

 

Työntekijät 

Mitä mieltä olet sosiaalisesta kuntoutuksesta? 

Miten kehittäisit sosiaalista kuntoutusta? 

Mitä on voimavaralähtöisyys? 

Miten toteutat voimavaralähtöistä työotetta ja mihin pyrit sillä? 

Kuinka usein tarkastelette asiakkaiden kanssa asetettuja tavoitteita ja niiden toteutu-

mista? 

Onko jotain muuta mitä haluaisit tuoda esille sosiaalisesta kuntoutuksesta? 
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Liite 3. Suostumus tutkimukseen  

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan opinnäytetyön tutkimushaastatteluun, jossa 

käsitellään sosiaalisessa kuntoutuksessa olevien kokemuksia ja näkökulmia. Opinnäy-

tetyön tekijänä on Arja Hintikka. Tiedän, että tutkimushaastattelu nauhoitetaan ja 

sen tietoja käytetään luottamuksellisesti vain tämän opinnäytetyön kirjalliseen toteu-

tukseen. Tutkimustietoja käytetään luottamuksellisesti ja opinnäytetyön aineistosta 

ei voi tunnistaa henkilöllisyyttäni. Tutkimusaineiston analysoinnin, tarkastuksen ja 

hyväksynnän jälkeen haastattelusta saatu nauhoitettu aineisto tuhotaan asianmukai-

sesti. Halutessani voin keskeyttää osallistumiseni missä vaiheessa tahansa. Suostun 

tutkimuksen toteuttamiseen ja haastattelujen nauhoittamiseen.  

 

 

Aika ja paikka 

 

Allekirjoitus 
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Liite 4. Esimerkki työntekijöiden aineistolähtöinen sisällönanalyysi  

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”Vastuuttaminen 

omasta elämästä”H2 

”sosiaalisten kontak-

tien luominen”H2 

”Pienillä askelilla ”H1 

”Opetellaan tällaisia 

perusasioita”H1  

”kokee sen tarpeelli-

suuden ja hyödyllisyy-

den”H3 

” houkuteltua ja kokei-

lemaan”H3 

”asiakkaan yksilöllistä 

huomioimista”H1 

”asiakasta kuunnel-

len”H1 

” tavoitteellisesti 

eteenpäin”H1 

” kutoutumisen mah-

dollisuuteen”H2 

”Ajoitus on tärkeä”H2 

” omasta tarpeesta”H2 

” osaa jotain ja niitä 

vahvistamalla”. H2 

”jokainen on oma yk-

silö ja jokaisella on 

omat tavoitteet”H2 

”Ihmisten kohtaami-

nen”H3 

”Asiakkaan hyvinvoin-

tina”H3 

”mielekästä teke-

mistä” 

”antaa se mahdolli-

suus” 

”uusia asioita kokeile-

maan  

”positiivisen palaut-

teen antaminen” 

” kehutaan, kannuste-

taan,  

 

Asiakkaan vastuut-

taminen                                                  

Asiakasta tuetaan 

tekemään itse 

Voimavarojen hyö-

dyntäminen tavoit-

teissa 

Pienet askeleet 

Sosiaalisten kontak-

tien luominen 

Yhteistyö ja kannus-

tus 

Asiakkaan 

yksilöllinen 

huomioiminen                                                             

Asiakkaan 

kohtaaminen 

Asiakasta 

kuunnellaan 

Usko 

kuntoutumiseen 

Myönteisyys ja 

luovuus  

Ajoitus on tärkeä 

Hyvinvoinnin 

kehittäminen 

Asiakkaalle 

annetaan 

mahdollisuus   

Asiakasta 

kuunnellaan 

Mielekästä 

toimintaa   

Mahdollisuus 

kokeilla  

Myönteinen palaute                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Mahdollistaa ta-

voitteet ja muu-

toksen  

Asiakkaslähtöisyys 

Vuorovaikutus 

Yksilöllinen huo-

mioiminen 

Asiakkaan tarpeet 

Asiakkaan tavoit-

teet  

Asiakkaan kan-

nustaminen 

Oikeanlainen ajoi-

tus  

Olosuhteiden luo-

minen 

Vahvistaminen 

Tukeminen 

 

 
 
Yksilön vahvistu-

minen 

 
Voimavaralähtöi-

nen työskentely  

 
Asiakaslähtöinen 

toteutus   

 

 
 
 
 
 
 
Voimavarojen 
merkitys   
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Liite 5. Esimerkki asiakkaiden aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

” on päivärytmiä, teke-

mistä, sosiaalista kon-

taktia”  H1 

” jaksetaan tehdä ja 

mitä pystyy teke-

mään”H1 

”tiuhempaa tahtia kat-

soa”H1 

” saisi hoidettua tervey-

teen ja talouteen liitty-

viä asioita”H1 

” rauhassa lähteä tutus-

tamaan”H2 

”Kuunneltiin ja muutet-

tiin”H2 

”otettiin pieniä askelia 

kerrallaan”H2 

”Hyödynnetään niitä 

omia hyviä puolia”H3 

 ”kannustava ilma-

piiri”H3 

”Vertaistuen merki-

tys”H3  

”asiakkaan tarpeen mu-

kaan”H3 

”Ohjaajat iso asia”H4 

”oppii tuntemaan ja 

huomaamaan” H2 

” että pitää vähän, että 

patistaaH4  

” elämänhallinnan 

muutos.H2  

”Oma tahto var-

maan”H3 

”Ihmissuhteet voimistu-

neet”H4 

 

Huomioidaan 
jaksaminen ja 
pystyminen.                          

Tarkastetaan 
tavoitteita 
useammin.  

Rauhassa 
tutustuminen 

Kuunteleminen ja 
muuttaminen 

Pienet askeleet 
kerrallaan 

Hyödynnetään 
omia hyviä puolia ja 
asioita. 

Kannustava 
ilmapiiri 

Asiakkaan tarpeet 
huomioitaisiin 

Altistuminen 
päivärytmille, 
tekemisille, 
sosiaalisille 
kontakteille 

Elämään liittyvät 
asiat parrannettua. 

Vertaistuen 
merkitys 
Ohjaajien merkitys 

Tukkiverkosto                                                                            

Oman ajan 

huomioimiminen 

Uskominen ja us-
kallus                                                 

Halu toimia itsenäi-
sesti 

Positiiviset koke-
mukset  

Yksinkertaisen 
asian saavuttami-
nen 

Terveydellinen olo 
parantunut 

Elämän hallinnan 
muutos 

Arjen taidot vahvis-
tuneet 

 

Yksilöllinen 

huomioiminen 

Asiakkaan omat 

tavoitteet 

Vuorovaikutus  

Edistysaskeleet 

Asiakaslähtöisyys 

Luomalla  

olosuhteet 

Voimavarojen  

löytyminen                

Voimavarojen 

mahdollistaminen 

Voimavaroilla sel-
viytyminen ar-
jesta 

 

 

 

Voimavaralähtöinen 

ajattelu  

 

 

 
 
 
 
 
Voimavaralähtöi-
nen asiakastyö 
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