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1 Johdanto
Sosiaalijärjestelmä on muutoksen pyörteessä, ja yhtenä muutoksena voidaan nähdä
palveluiden tuotteistaminen ja paketoiminen. Tämä on osaltaan johtanut palvelujärjestelmän erikoistumiseen ja eriytymiseen entistä repaleisemmaksi, kun tiettyihin
palveluihin erikoistuneita palveluntarjoajia on alkanut ilmaantua entistä enemmän.
Yksilön on enää vaikeaa pysyä selvillä palvelujen järjestämistavoista ja järjestäjätahoista. Tämän johdosta palvelujärjestelmän keskeisimmäksi tekijäksi muodostuu tänä päivänä palveluohjaus. (Virkki, Vartiainen, Kettunen & Heinämäki 2011, 134–
138.) Kuntoutus on osa sosiaalijärjestelmää, ja myös kuntoutusjärjestelmästä löytyy
useita eri osa-alueita, jotka kaikki toimivat yksin, ikään kuin omana tahonaan. Yhtenä
tahona on ammatillinen kuntoutus, joka sekin on pilkottu yhä pienempiin osiin. Nykyisin myös työeläkeyhtiöt ovat alkaneet hankkia ostopalveluina ammatillisen kuntoutuksen erityisosaamista yksityisiltä ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajilta.

Sosionomin (AMK) koulutuksessa korostuu asiakkaan palvelutarpeen tunnistamisen
osaaminen, mikä on myös osa sosiaaliohjauksen toimenkuvaa. Lisäksi sosiaaliohjauksen toimenkuva koostuu palveluohjauksen toteuttamisesta ja asiakkaan asian hoitamisesta sekä kuntoutumista edistävästä asiakastyöstä ja asiakkaan tukemisesta itsenäiseen selviytymiseen. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 90.) Suorittaessani syksyllä 2010 sosionomikoulutuksen liittyvää palveluohjauksen harjoittelua
ammatillista kuntoutusta kokonaisvaltaisella työotteella toteuttavassa valmennusalan yrityksessä, nousi yksilövalmennuksessa esiin valmentajan henkilökohtainen
näkemys kokonaisvaltaisesta työotteesta sekä sen merkitys valmennusprosessin etenemiseen ja valmennuksen tulokseen. Sosionomin osaamisen näkökulmasta kokonaisvaltaiseen työotteeseen sisältyvät myös palvelutarpeen arviointi ja palveluohjauksen toteuttaminen. Kiinnittämällä näihin huomiota valmennuksessa päästään yksilön kannalta parempaan lopputulokseen.

Koska valmentajien koulutustausta sekä työhistoria on yksilöllinen ja kokonaisuudessaan hyvinkin moninainen, on yrityksessä ollut tarvetta kehittää valmentajien palvelujärjestelmäosaamista siten, että valmentajilla olisi osaamista ohjata kuntoutujaa
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hakemaan sellaisia sosiaalisia etuuksia, joihin kuntoutujan voidaan vamman tai sairauden vuoksi katsoa olevan oikeutettu. Tästä tarpeesta on syntynyt työväline (liite1), palvelutarjotin, jonka avulla yksilövalmentajat voivat valmennusprosessissa ohjata asiakkaitaan oikeiden palveluiden piiriin. Tämä opinnäytetyö on siis yhteistyössä
valmentajien kanssa toteutettu kehittämistyö, jonka tuottaman sisällön tavoitteena
on antaa yksilövalmentajille valmiuksia hyödyntää palveluohjausta toimintatapana
omassa työssään.

Raportoinnin pääsisältönä on kuvaus työvälineen kehittämisprosessista. Lähestyn
aihetta raportoinnin alkuosassa palveluohjauksen ja sen määrittelyn kautta. Seuraavaksi esittelen työvälineen kehittämisen prosessin vaihe vaiheelta. Jäljempänä kerron
yksilövalmennuksesta sekä kuvaan yksilövalmennusprosessia sosionomin näkökulmasta. Viimeisenä kokoan yhteen ajatuksiani sekä palveluohjauksesta ja sen merkityksestä yksilövalmennukseen että prosessin tuomasta ammatillisesta kasvusta.
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2 Palveluohjaus
Palveluohjaukselle on olemassa useita eri määritelmiä (mm. Suominen & Tuominen
2007, 7; Pietiläinen & Seppälä 2003, 10–17), jotka näkökulmista riippuen poikkeavat
toisistaan hyvinkin paljon. Hännisen mukaan palveluohjausta voidaan pitää kattona
tai sateenvarjona, jonka alle mahtuvat paitsi asiakkaat tarpeidensa ja auttajatahojensa kanssa, niin myös erilaiset tukimuodot ja palvelut tuottajineen sekä näiden käyttämät erilaiset palveluohjauksen työotteet. Tällainen sateenvarjo-malli onkin omiaan
kuvaamaan myös sitä yksilövalmennusta kaikkine tekijöineen, josta tämä opinnäytetyö on saanut alkunsa. (Hänninen 2007, 14.) Näkemykseni mukaan erityisesti Pietiläisen ja Seppälän (2003, 10) määritelmä kuvaa sitä palveluohjauksen toteuttamistapaa,
jolla toimitaan hyvin usein ammatillisen kuntoutuksen kentällä:

Palveluohjauksen käsitteellä kuvataan niitä toimintoja, joilla asiakkaan
ja viranomaisia edustavan palveluohjaajan yhteistyönä suunnitellaan,
organisoidaan, yhteensovitetaan ja arvioidaan palveluja, joita asiakas
tai hänen perheensä tarvitsevat nykyisessä elämänvaiheessaan elämänhallintansa tueksi.
Tämän vuoksi olen valinnut kyseisen palveluohjauksen määritelmän näkökulmaksi
ammatillisen kuntoutuksen yksilöohjauksessa toteutuvaan palveluohjaukseen. Myös
Suomisen (2011a) näkemys, jonka mukaan palveluohjauksen tarkoituksena on ”Suhteen kautta muodostuvan tiedon avulla vahvistaa asiakkaan itsenäistä elämää.”, vastaa täysin etenkin ammatillisen kuntoutuksen yksilövalmennusta. Kokemusteni perusteella yksilövalmennuksen perustana on valmentajan ja kuntoutujan välinen luottamuksellinen suhde, jonka kautta valmentaja tukee kuntoutujaa työhönpaluussa.

2.1 Palveluohjauksen mallit
Palveluohjaus voidaan jakaa erilaisiin malleihin monin eri tavoin (mm. Suominen
2011b, 32–33; Notko 2006, 63). Henkilökohtaisesti katson, että opinnäytetyöni tilanneen yrityksen tuottamassa yksilövalmennuksessa palveluohjaus on toimintatapa,
kuten Notko (2006, 63) erittelee palveluohjauksen malleja.
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Palveluohjausmallien jaottelu on olennainen osa palveluohjausta, joten käyn lyhyesti
läpi Suomisen mukaan tällä hetkellä Suomessa vallalla olevat palveluohjauksen mallit. Suominen näkee palveluohjauksen jakautuvan nykypäivänä Suomessa kahteen eri
malliin. Ensimmäisenä hän esittelee mallin, jossa palveluohjaaja on palvelujärjestelmää edustava asiantuntija. Toisessa mallissa asiakas asioi eri palveluluissa, jolloin
palveluohjaaja toimii asiakkaan tukena ja tulkkina. Mallit näyttävät melko erilaisilta,
mutta Suominen muistuttaa, että palveluohjaajan on ymmärrettävä ja kyettävä yhdistämään molempia näkökulmia, jotta hyvään käytäntöön perustuva palveluohjaus
voi toteutua. Palveluohjaaja on asiakkaastaan välittävä, kokonaisvaltaisesti toimiva
ammattilainen. (Suominen 2011b, 32–33.)

2.2 Palveluohjauksen kolme tasoa
Suomisen (2011a) mukaan palveluohjauksessa on kolme eri tasoa. Yhdellä tasolla on
varsinainen palveluohjaus, toisella tasolla toimitaan asiakastyössä palveluohjauksellisesti, ja kolmannella tasolla ollaan palveluiden asiantuntijana. Myös Hänninen on
kuvannut palveluohjausta kolmella eri tasolla palveluohjaukseen liittyvien työotteiden kautta. Yhtenä työotteena hän näkee neuvonnan ja/tai ohjauksen, toisena palveluohjauksellisen työotteen ja kolmantena on yksilökohtainen palveluohjaus. (Hänninen 2007, 14.)Taulukossa 1 on esitelty Suomisen (2011a) ja Hännisen (2007, 14–17)
ajatusta palveluohjauksen tasoista.

TAULUKKO 1. Palveluohjauksen kolme tasoa (mm. Suominen 2011a)

TASO
Palveluohjaus

TOIMINTA
Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen, palvelujen yhteensovittaminen ja linkittäminen.

Palveluohjauksellinen
toiminta

Monia palveluja tarvitsevan asiakkaan palvelujen kokoaminen asiakkaan saataville.

Palveluiden
asiantuntijuus

Intensiivinen palveluohjaus, jossa palveluohjaaja toimii myös asiakkaan kotona.
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Hännisen (2007, 18) mukaan palveluohjauksen kolmen tason kautta pyritään myös
malliin, jossa palveluiden tarvitsijat saisivat kaikki palvelut samasta paikasta, ja jossa
vain auttamisen tasot vaihtelevat.

3 Yksilövalmennus
Ammatillisessa kuntoutuksessa toteutettavan yksilövalmennuksen tavoitteena on
kuntoutujan työhönpaluu. Haaviston, Raivion ja Rissan (2004, 64) mukaan yksilövalmennusprosessi on henkilökohtainen prosessi, jossa asiakas itse määrittelee tavoitteensa. Koivula on todennut muun muassa osatyökykyisten saattavan tarvita erilaisia
palveluita voidakseen palata työelämään. Sellainen ajattelumalli, jossa työvoimapoliittiset ja sosiaalipoliittiset toiminnot kulkevat rinnatusten, johtaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja lisää elämänlaatua. (Koivula 2004, 116–119.) Tällöin voidaan katsoa, että järjestämällä kuntoutujalle tämän tarvitsemia, muun muassa Kelan,
sosiaali- ja terveystoimen, verohallinnon palveluita ja etuuksia, voidaan päästä kohti
edellä mainittua tavoitetta, työhönpaluuta.

Ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään työntekijän eläkelaissa (19.5.2006/395) ja
laissa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
(15.7.2005/566) sekä asetuksessa kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta(23.8.1991/1161). Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä on tarkoitus auttaa
henkilöä jatkamaan työelämässä (Työeläkevakuuttajat TELA ry 2011). Ammatillisen
kuntoutuksen järjestämisestä vastaavat eri tahot, kuten Kela, työvoimahallinto ja
työeläkeyhtiöt. Koska opinnäytetyön tilanneen yrityksen tuottama ammatillinen kuntoutus on pääasiassa työeläkekuntoutusta, tarkastelen opinnäytetyössäni ainoastaan
työeläkekuntoutusta ammatillisen kuntoutuksen muotona.

Työeläkekuntoutusta voidaan järjestää vielä työelämässä mukana oleville henkilöille,
joita työkyvyttömyys uhkaa, mutta myös heille, jotka jo ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Työeläkekuntoutus on sellaista kuntoutusta, jonka avulla voidaan estää henki-
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lön työkyvyttömyyttä tai parantaa ja ylläpitää tämän työ- ja ansiokykyä. (Työntekijän
eläkelaki 19.5.2006/395.) Työeläkekuntoutusta voidaan järjestää eri keinoin. Tärkeimpiä näistä ovat neuvonta, työkokeilu, työhönvalmennus, erilaiset kurssit ja ammattiin johtava koulutus sekä yrittäjille maksettava elinkeinotuki. Työeläkekuntoutusta suunniteltaessa selvitetään aina ensin jo mahdollisesti olemassa olevan työpaikan mahdollisuudet tehdä työjärjestelyjä, joiden avulla henkilö voisi jatkaa nykyisessä
työssään. (Työeläkevakuuttajat TELA ry 2011.)

3.1 Yksilövalmentaja
Yksilövalmennuksesta ja yksilövalmentajasta on olemassa jonkin verran kirjallisuutta
(esim. Haavisto, Raivio & Rissa 2004, 64–67), mutta ne eivät sellaisenaan vastaa
opinnäytetyön tilanneen yrityksen viitekehyksessä toimivaa yksilövalmentajaa. Tämän vuoksi kuvaan tässä ja seuraavassa kappaleessa yksilövalmentajan työnkuvaa
omien kokemusteni pohjalta. Yksilövalmentajaa voidaan kutsua kuntoutujan henkilökohtaiseksi tukihenkilöksi, joka ohjaa ja tukee kuntoutujaa työhönpaluussa. Yksilövalmentajan palveluita ostavat muun muassa työeläkeyhtiöt. Yksilövalmennusta ei
tarjota automaattisesti kaikille kuntoutujille, vaan eläkeyhtiöt valitsevat kuntoutujista ne, joiden katsovat olevan valmennuksen tarpeessa. Osa kuntoutujista on kuullut
yksilövalmennuksesta joltain taholta, joten myös kuntoutujat itse pyytävät eläkeyhtiöistään yksilövalmennusta.

Palveluntilaajan ja kuntoutujan välillä on sopimus yksilövalmennuksesta, ja yksilövalmennusta tuottavalla palveluntarjoajalla on sopimus palveluntuottamisesta työeläkeyhtiön kanssa. Palveluntilaaja asettaa raamit yksilövalmennukselle omalla toimeksiannollaan, jossa se määrittää mitä kuntoutuskeinoja tavoitteeseen (työhönpaluu) pääsemiseen on käytettävissä. Yksilövalmentaja on ammatillisen kuntoutuksen
osaaja, jonka vastaa työstään paitsi palveluntilaajalle, myös kuntoutujalle. Yksilövalmentajan työnkuva on monipuolinen, sillä työhön sisältyy muun muassa kuntoutujan
ohjausta, tukemista, motivointia ja valmennusta sekä yhteydenottoja oppilaitoksiin ja
työnantajiin. Valmentajat toimivat käytännössä lähellä kuntoutujaa, eli ovat konk-
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reettisesti kuntoutujan tavattavissa ja tavoitettavissa toimien kuntoutujan rinnalla
koko valmennusprosessin ajan. Käytännössä työ voi tarkoittaa esimerkiksi työkokeilupaikkojen kartoittamista, työnhaun asiakirjojen laatimista yhdessä kuntoutujan
kanssa, kuntoutujan tukemista toimeentulon selvittämisessä tai kuntoutujan valmentamista työhaastattelua varten.

Tuusa (2008, 71) katsoo, että kuntoutusalalla on kaivattu jo kymmeniä vuosia toimintamallia, jossa moniammatillinen ja asiakkaan voimavaroja sekä selviytymistä tukeva
työote on edellytyksenä asiakastyön tuloksellisuuteen. Tuloksellisuuden kannalta
välttämätöntä on myös kokonaisvaltainen ajattelu ja ihmisen näkeminen kokonaisuutena (Järvikoski ja Härkäpää 2011, 23). Ammatillisen kuntoutuksen osaajan osaalueet koostuvat Helmisen ja Kukkosen mukaan ydinosaamisesta, asiakaslähtöisestä
työskentelystä, kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn arvioinnista, ohjausprosessin toteuttamisesta sekä työelämätuntemuksesta. Ydinosaaminen käsittää sosiaalialan
perusosaamista, kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä ammatillisuutta. Asiakaslähtöinen työskentely on yksilöllistä ohjaamista ja kuntoutujan kokonaisvaltaista
huomioimista. Kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn arvioitiin kuuluvat työkykyyn liittyvät tekijät sekä työmenetelmät ja ammatit vaatimuksineen. Ohjausprosessin toteuttaminen pitää sisällään muun muassa toimintaympäristön, moniammatillisen työskentelyn sekä palvelujen tuntemuksen. Työelämän tuntemukseen kuuluvat kaikilta
aloilta tutut asiat, kuten työelämälainsäädäntö, mutta myös erityistyöllistäminen ja
työn merkitys yhteiskunnassa. Kaiken tämän yllä on ammatillinen kasvu ja työelämäasiantuntijuus. (Helminen & Kukkonen 2008, 66–68.)

Palvelujen tuntemus on haastavaa, sillä palvelujärjestelmä mutkistuu jatkuvasti, ja
lait jättävät etenkin palveluiden järjestämiselle jonkin verran tulkinnan varaa. Samalla kun kuntoutuksen osallistuvien henkilöiden määrä on kasvanut, myös kuntoutujien
tarpeet muuttuvat. Lisäksi palveluiden kysyntä vaihtelee, ja oman haasteensa kuntoutusjärjestelmään tuo myös kysynnän mahdollinen kohdentuminen uudentyyppisiin palveluihin. Myös palveluntuottajien määrä on kasvanut viime vuosina tuoden
mukanaan kilpailuasetelman kiristymistä. Henkilöstön osaamistarpeiden kehittämisen painopisteet ovat useammassa eri kohdassa, sillä toisaalta kysyntää tulee ole-
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maan eri alojen erityisosaamiselle, mutta myös moniosaajille, joiden ammattitaidon
tulee kattaa hieman kaikkea. (Tuusa 2008, 71–72.)

Vuorela on selvityksessään Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön, nostanut
esiin eläkelaitosten huolen asianmukaisten ja korkeatasoisten valmennuspalveluiden
riittävyydestä. Yksilö- ja työvalmennukseen ei ole ollut täsmällistä tutkintotavoitteista koulutusta. Samaisen selvityksen mukaan työvalmentajien koulutustaustat ovat
hyvin vaihtelevia. (Vuorela 2007, 90.) Ratkaisuna tähän tulee varmasti joltain osin
olemaan 1.1.2011 voimaan astuva työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, jonka
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lailla (631/1998) ja asetuksella (24/2010) hyväkysynyt kuuluvaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintorakenteeseen (Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon peruste 2011).

3.2 Yksilövalmennusprosessi sosionomin näkökulmasta
Palveluohjaus, kuntoutus ja kuntoutuksessa toteutettava yksilövalmennus ovat prosesseja. Yksilövalmennus noudattelee melko pitkälle palveluohjausprosessin (kuvio 1)
kaavaa, mutta painotuksiltaan prosessit ovat eroavaisia.

KUVIO 1. Palveluohjausprosessi (Pietiläinen & Seppälä 2003, 37.)
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Alla olevassa kuviossa kuvataan yksilövalmennusprosessia (kuvio 2) sellaisena kuin se
sosionomin näkökulmasta toteutuu. Myös valmennusprosessin painopisteet ovat
puhtaasti sosiaaliohjauksen toimenkuvien (Mäkinen ym. 2009, 90) kautta esiin nousseita.

KUVIO 2. Yksilövalmennusprosessi sosionomin näkökulmasta

Yksilövalmennusprosessi eroaa palveluohjausprosessista mahdollisesti eniten siinä,
että valmennusprosessin tavoite, työhönpaluu, on jo ennalta määritelty, ja se on sama kaikille kuntoutujille. Toki myös palveluohjauksen tavoitteena oleva asiakkaan
itsenäisen elämän vahvistaminen (Suominen 2011a) on ennalta määritelty ja kaikille
asiakkaille sama, mutta tavoitteen tarkempi määrittely on asiakkaan itsensä tehtävä
(Pietiläinen & Seppälä 2003, 43–44). Yksilövalmennuksen osalta sen sijaan voidaan jo
ennen valmennusprosessin alkua katsoa, että valmennuksen tavoitteena olevan kuntoutujan itsenäisen elämän vahvistamisen tarkempana päämääränä on työhönpaluu.
Tavoitetta ei välttämättä ole asettanut yksilö itse, vaan työeläkeyhtiö olemalla myöntämättä yksilölle työkyvyttömyyseläkettä. Silloin työeläkeyhtiö velvoittaa yksilön työhönpaluuseen.
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Samoin kuin palveluohjausprosessissa (Pietiläinen & Seppälä 2003, 37), ei yksilövalmennusprosessissakaan voida kulkea suoraan prosessimallin mukaisesti, vaan työvaiheet ovat yhteydessä toisiinsa. Prosessista on mahdotonta irrottaa etenkään kuntoutujan voimavarojen kartoitusta ja työhönpaluusuunnitelman laatimista selkeästi
erilleen toisistaan, sillä työhönpaluusuunnitelmaa laadittaessa asiakkaan voimavarat
usein lisääntyvät eikä voimavarojen kartoitusta tämän vuoksi voida asettaa prosessissa työhönpaluusuunnitelman laatimisen edelle. Samoin palvelutarpeen arviointi
voi jatkua läpi työhönpaluusuunnitelman laatimisen, sillä toisaalta esimerkiksi apuvälineiden tarve voi olla olemassa jo arjessa selviytymisen edistämiseksi, mutta apuvälineiden tarve voi olla myös riippuvaista tehtävästä työstä, ja näin ollen määräytyä
vasta sitten kun kuntoutujan tulevat työtehtävät ovat selvillä.

Yksilövalmennusprosessi ei aina pääty toiminnan (esimerkiksi työkokeilu) arviointiin.
Silloin kun toiminnan avulla ei löydetä kuntoutujalle sopivia tehtäviä, voidaan valmennusprosessissa joutua ikään kuin palaamaan taaksepäin määrittelemään uudelleen kuntoutujan voimavaroja ja muokkaamaan työhönpaluusuunnitelmaa sen pohjalta. Aina prosessin uudelleentyöstäminenkään ei tuota tulosta (työhönpaluu), ja
valmennusprosessi voi päättyä kuntoutujan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläke ei ole toimeksiannon mukainen tulos eikä näin ollen yrityksen kannalta
tavoiteltavaa, mutta sosionomin (AMK) tutkinnon ECTS-kompetenssien mukaiseen
eettiseen osaamiseen sisältyy yksilön ainutkertaisuuden huomioiminen ja arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa toimiminen (Sosiaaliportti 2010).

3.3 Yksilövalmennuksen tarve
Työväestön ikääntymisen mukanaan tuomasta työvoimapulasta on Suomessa puhuttu jo useita vuosia. Suhosen mukaan tulevaisuuden työllisyysnäkymään sisältyykin
työvoiman ulkopuolella olevien työllistäminen. Hän näkee työvoiman saatavuuden
turvaamisessa merkittävänä haasteena muun muassa panostamisen työkyvyn säilyttämiseen. Suhonen korostaa, että kaikkien, myös työrajoitteisten osaaminen tulisi
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hyödyntää kokonaisuudessaan, ja että työelämästä pois jäämisen seurauksena on
sosiaalinen syrjäytyminen sekä köyhyys. (Suhonen 2008, 11–20.)

Yhtenä keinona työrajoitteisten osaamisen hyödyntämiseen on työeläkekuntoutus.
Työeläkekuntoutuksella voidaan myös mahdollisesti säästää työnantajalle kohdistuvissa eläkemaksuissa (Korpilahti, Kukkonen, Mikkola & Siitonen 2009, 184), joten
etenkin suurilla työnantajilla on myös omat intressinsä ammatillisen kuntoutuksen
järjestämiseen. Euromääräisesti vuoden aikana yli 1 788 000 palkkoja maksaneiden
yritysten työeläkemaksut määräytyvät yrityksen oman työkyvyttömyysriskin perusteella (Ilmarinen 2011). Valmennuspalveluita tarjoavien yksityisten yrityksen sektorilla tällainen markkinarako onkin jo huomattu, ja yritykset ovat alkaneet myydä ja
tuottaa ammatilliseen kuntoutukseen rinnastettavissa olevia henkilöstön uudelleensijoituspalveluita (mm. Koskela & Virtanen 2010, 28–30; Mercuri Urval 2011; ProMotive 2011).

Tällaisten todisteiden valossa lienee sanomattakin selvää, että ammatillisella kuntoutuksella sekä siihen rinnastettavilla palveluilla yksilöohjauksineen on paikkansa palvelujärjestelmässä myös tulevina vuosina. Karjalainen on raportoinut työeläkekuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia muun muassa tuen ja neuvonnan
puutteesta. Kuntoutujat ovat kaivanneet henkilökohtaista, oman asuinpaikan lähellä
sijaitsevaa kontaktihenkilöä. Tämä lisää myös kuntoutusprosessien onnistumista.
(Karjalainen 2011, 86.) Näin ollen myös kuntoutujien omien kokemusten nojalla voidaan todeta, että yksilövalmennukselle on olemassa tarve sekä yksilön, mutta myös
työeläkeyhtiöiden näkökulmasta, sillä onnistunut kuntoutusprosessi on myös työeläkeyhtiön etu (Saarnio 2011, 33).

4 Työvälineen synty ja tavoite
Prosessin ja koko opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ammatillisessa kuntoutuksessa toimivan, yksityisen valmennusalan yrityksen yksilövalmentajien palvelujärjestelmäosaamista siten, että valmentajilla on tiedolliset lähtökohdat ohjata kun-
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toutujaa hakemaan sellaisia sosiaalisia etuuksia, joihin yrityksen ammatillisen kuntoutuksen asiakkaan voidaan vamman tai sairauden vuoksi katsoa mahdollisesti olevan oikeutettu.

Keväällä 2011 tiedettiin, että opinnäytetyön tilanneen yrityksen seuraavat valmentajien koulutuspäivät tulevat olemaan kesällä ja syksyllä 2011. Aikataulullisesti olisi
ollut lähes mahdotonta saada työväline esittelykuntoon kesän koulutuspäivään mennessä, joten se päädyttiin esittelemään syksyllä. Opinnäytetyöprosessin suunnitteluvaihe käynnistyi kesän aikana.

4.1 Suunnittelu
Kehittämistyön prosessin suunnitteluvaiheen alussa pohdittiin mistä työväline tarkemmin ottaen rakentuu. Koska kuntoutujilla on jo pääsääntöisesti olemassa ensisijainen toimeentulo, ja siihen liittyviin tekijöihin olin jo harjoitteluaikanani tuottanut
yritykselle perehdytysmateriaalia, voitiin ensisijaiset toimeentulon lähteet, kuten
sairauspäiväraha tai kuntoutustuki, rajata pois tästä opinnäytetyöstä. Ainoan poikkeuksen tähän muodosti toimeentulotuki, joka on ensisijaista toimeentuloa täydentävä
tuki (Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2011). Näin voitiin todeta,
että työvälineen tulee koostua toissijaisista toimeentulon lähteistä sekä palveluista,
joiden voitiin nähdä edesauttavan kuntoutujan työhönpaluumahdollisuutta taloudellisen tilanteen kohenemisen ja arjessa selviytymisen paranemisen kautta. Jotta
etuuksien saamisen myöntämisperusteet jättäisivät valmentajalle mahdollisimman
vähän tulkinnanvaraa, katsottiin, että etuuksien tulisi olla pääasiassa lainsäädäntöön
perustuvia.

Rajattaessa työvälineen sisältöä, tarkasteltiin erityisesti palvelujen tarpeessa olevaa
kohderyhmää. Koska työväline kohdentuu ammatillisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa olevien henkilöiden ohjaamiseen, voitiin tämän perusteella sulkea pois esimerkiksi kehitysvammalain (3.6.1977/519) perusteella määräytyvät tai lapsiin kohdentuvat etuudet. Suuntaa näyttävänä julkaisuna toimi useiden eri järjestöjen yhteis-
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työssä julkaisema Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2011verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille. Lisäksi työvälineen laadinnassa hyödynnettiin sosionomi-koulutuksen jo mukanaan tuomaa palvelujärjestelmäosaamista.

Työvälineen sisällön muodostumista määritti se, millaista tietoa valmentajat etuuksista tarvitsevat ja millä tavoin tiedon tulisi olla saatavissa. Etuuksien hakemisen kannalta oleellista on tieto siitä, kenelle, minkälaisin perustein ja miltä taholta etuutta
voidaan myöntää. Vuoden 2011 lokakuussa on yksityisellä sektorilla työskentelevien
keskiansio ollut 3 255 euroa (Tilastokeskus 2011). Samana vuonna on kuntoutusajan
toimeentulokorvausta saaneiden keskimääräinen kuukausikorvaus ollut 1786 euroa
(Saarnio 2011, 48). Tällaisen tiedon valossa kuntoutujien tulotaso on huomattavasti
heikompi kuin palkansaajilla. Opinnäytetyön tilanneen yrityksen kokemusten perusteella kuntoutujia kiinnostaa toimeentuloon liittyvä tieto, joten haluttiin tuoda esiin
taloudellisten etuuksien määrät niiltä osin kuin ne on määritelty siten, ettei etuuden
suuruuteen liity harkinnanvaraisuutta. Lisäksi haluttiin ilmaista se, ovatko etuudet
(esim. tulkkauspalvelu tai vammaisen henkilön pysäköintilupa) kuntoutujalle maksuttomia vai maksullisia. Mikäli etuuteen liittyy jotain muuta kuntoutujan kannalta
oleelliseksi katsottavaa tietoa (esimerkiksi kuljetuspalveluiden määrä kuukaudessa),
haluttiin myös se tuoda esiin.

Koska palvelujärjestelmä muuttuu, tultiin siihen tulokseen, että työvälineen päivittämisen kannalta olisi käytännöllisintä rakentaa työväline sähköiseen muotoon. Toisaalta työvälineestä haluttiin tehdä sellainen, että siitä voi tarpeen mukaan tulostaa
tietoa kuntoutujalle. Etuudet päädyttiin kokoamaan diaesitykseen, jota on helppo
päivittää ja josta voi tarpeen mukaan tulostaa dioja kuntoutujille.

4.2 Suunnitelmista todeksi
Kun työvälineeseen sisältyvät etuudet oli saatu rajattua, sujui prosessin toteutusvaihe yksinkertaisesti. Koska työn kohteena olivat etuudet, jotka etenkin rahalliselta
määrältään voivat muuttua vuosittain, oli ajankohtaisin tieto parhaiten saatavilla
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internetistä. Etuuksiin liittyvä tieto selvitettiin etuuskohtaisesti pääasiassa etuutta
myöntävän tahon internetsivulta sekä kyseistä etuutta säätelevästä laista. Myös Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2011-verkkojulkaisu oli edelleen
merkittävässä osassa etenkin lainkohtien tulkitsemissa. Muutamien etuuksien oikeellisuuden tarkastamiseksi konsultoitiin etuuksia myöntäviä tahoja puhelimitse. Samalla asiat kirjattiin ylös diaesitykseen, joka alkoi rakentua tiedonhankinnan ohella.

Kun kaikki etuudet oli kirjattu ylös, arvioi toimeksiantajan edustaja työvälineen sisältöä lähinnä siitä näkökulmasta oliko etuuskohtainen tieto oleellista, tai puuttuiko
etuuksista jotain merkittävää tietoa. Samaan aikaan käytiin keskusteluja myös siitä,
tulisiko työvälineeseen lisätä sellaista etuuksiin liittyvää tietoa kuten sairauspäivärahan ensisijaisuusaika tai ammatillisen kuntoutuksen aikaisiin aktiivisiin kuntoutustoimenpiteisiin liittyvää tietoa esimerkiksi opiskeluun liittyvästä normikorvauksesta.
Päädyttiin kuitenkin siihen, että tällainen tieto muuttaisi työvälineen alkuperäistä
käyttötarkoitusta, joten rajaus haluttiin pitää ennallaan.

Toimeksiantajan edustajan kanssa arvioitiin sitä, millainen sisällysluettelo diaesitykseen sopisi parhaiten. Koska toisaalta haluttiin voida tarkastella etuuksia myöntäjätahon mukaisesti, mutta toisaalta myös isompien kokonaisuuksien (esimerkiksi liikkumiseen liittyvät etuudet) perusteella, päädyttiin kahteen eri sisällysluetteloon
edellä mainitun jaottelun mukaisesti. Tämän pohjalta voitiin myös järjestää diat nykyiseen järjestykseensä malleista jäljempänä mainitun mukaisesti. Pohdittaessa kokonaisuuksien järjestystä diaesityksessä, päädyttiin kokonaisuudet sijoittamaan siten
millainen arvioitiin niiden merkityksen ja tärkeyden olevan kuntoutujille. Tämän perusteella ensimmäiseksi sijoittuivat siis asumiseen ja toimeentuloon liittyvät etuudet,
seuraavaksi hoitoon ja kuntoutukseen yhteydessä olevat etuudet, ja viimeisimpänä
liikkumiseen nivoutuvat etuudet. Samalla voitiin muokata työvälineen ulkoasua nykyiseen muotoonsa.
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4.3 Esittely
Työväline esiteltiin lokakuussa 2011 koulutuspäivässä toimeksiannon tehneen yrityksen valmentajille. Tuolloin valmentajien kanssa käytiin läpi sitä, millainen merkitys
työvälineen mukanaan tuomalla palvelujärjestelmäosaamisella on valmennukseen
sekä kuntoutujan mutta myös yrityksen kannalta, mitä työväline pitää sisällään, ja
miten sitä käytetään. Samalla valmentajilla oli mahdollisuus esittää muutos- ja kehittämisehdotuksia työvälineeseen sekä kommentoida työvälinettä ja esittää kysymyksiä sen sisältöön tai käyttöön liittyen. Aihe herätti vilkasta keskustelua valmentajien
keskuudessa, ja valmentajien taholta esitettiin myös muutamia muutosehdotuksia
lähinnä sellaisten asioiden, kuten lähestymiskiellon hankkimisen tai velkasaneeraukseen pääsemisen perusteiden lisäämiseksi työvälineeseen. Keskustelussa toimeksiantajan edustajan kanssa päädyttiin kuitenkin siihen, että esitetyt kohdat muuttaisivat
työvälineen käyttötarkoitusta. Samalla etuuksia saavan kohderyhmän rajaus haluttiin
pitää kuntoutujassa yksilönä, eikä tämän vuoksi esimerkiksi lasten päivähoitomaksuihin tai eläkkeeseen tehtävään lapsikorotukseen liittyvää tietoa valmentajien toiveesta huolimatta lisätty diasarjaan.

Lopuksi työvälineeseen tehtiin vielä muutoksia opinnäytetyötä ohjanneiden opettajien esiin tuomiin lähdemerkintöjen ja otsikoinnin epäkohtiin. Lisäksi toimeksiantajan
kanssa keskusteltiin opinnäytetyön julkisuudesta, ja päädyttiin pitämään yrityksen
nimi salassa. Tämän johdosta diaesityksestä laadittiin uusi versio opinnäytetyön raportointiosuuden liitteenä käytettäväksi.
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5 Pohdinta
Sosionomikoulutuksen myötä yksilön kokonaisvaltainen huomioiminen on noussut
omalla kohdallani asiakastyön tekemisen perustaksi. Uskon, että ilman kokonaisvaltaista työotetta ei päästä kestäviin lopputuloksiin. Yksilövalmennuksessa on tärkeää
miettiä, mitä kokonaisvaltaisuus juuri siinä työssä ja omassa toiminnassa tarkoittaa.
Samalla on myös tärkeää huomioida ajan mukanaan tuoma muutos yhteiskunnassa,
sillä vain sen kautta on mahdollista kehittää omaa työotettaan. Tuossa muutoksessa
on huomioitava paitsi kuntoutujan työhönpaluuseen välittömästi vaikuttavat tekijät,
kuten työelämän muutos, niin myös palvelujärjestelmän muutos. On hyväksyttävä
palveluohjaus toimintatapana ja osana yksilövalmennusta, ja samoin on kyettävä
näkemään yksilövalmennus palveluohjauksen katon alla.

Palveluohjauksen merkitystä yksilölle on vaikeaa kiistää, etenkin nyt kun palvelut
näyttävät eriytyvän koko valtakunnan tasolla. Palveluiden ostaminen ei ole enää palvelujärjestelmästä erillinen asia, vaan mielestäni se voidaan nykyisin nähdä osana
palvelujärjestelmää. Tässä yhteydessä avoimeksi jää, millaisia järjestelyjä yksilövalmennuksen tuottaminen työeläkeyhtiöiden omana toimintana vaatisi. Työeläkeyhtiöiden toimialanahan on tarjota eläketurvaa. Jos tätä tarkastellaan pienemmissä osissa, on työeläkekuntoutuksen järjestäminen vain yksi osa työeläkeyhtiöiden toimintaa. Vaikuttaa siis siltä, että myös työeläkeyhtiöt haluavat noudattaa päivän trendiä
hankkimalla muun muassa yksilövalmennuspalveluita niiden tuottamiseen erikoistuneilta yrityksiltä. Ammatillisen kuntoutuksen yksilövalmennuksen järjestäminen tavalla tai toisella näyttää kuitenkin kokemusteni perusteella yksilön kannalta merkittävältä seikalta, sillä usein valmennuksen aloittavat kuntoutujat kokevat olevansa
täysin yksin oman tilanteensa kanssa. Vammautuminen tai pitkäaikainen sairaus
ikään kuin täyttää koko elämän, eikä voimavaroja tunnu löytyvän aina edes arjen
toimivuuden turvaamiseen saati työhönpaluun suunnitteluun. Tällöin on yksilövalmentajan tuki paikallaan.

Yksilövalmennuksen ja palveluohjauksellisen toimintatavan yhtymisen ongelmakohtana voitaneen nähdä palvelujärjestelmän rakenne. Koska yksilövalmennuksen mak-
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sajatahona on työeläkeyhtiö, on työeläkeyhtiö myös se taho, joka määrittää valmennuksen sisällön. Näin ollen esimerkiksi Hännisen (2007, 14–17) esittämää mallia, jossa kaikki palvelut saisi yhdestä paikasta, on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta
toteuttaa yksilövalmennuksessa, sillä yksilövalmennuksen toimeksianto ei oikeuta
valmentajaa intensiiviseen palveluohjaukseen. Tällöin palvelujärjestelmän rakenne
estää palveluohjauksen toteutumista, joka kuitenkin nähdään myös koko järjestelmän keskeisimpänä osana. Toisaalta yksittäiset toimijat, kuten opinnäytetyöni tilannut yritys, voivat kantaa oman kortensa kekoon kehittämällä palveluohjaamisen
osaamistaan omalla tahollaan, ja pyrkiä näin ollen edistämään paitsi yksilön, niin
myös koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Tällaisen opinnäyteyön tekeminen ei ole lisännyt yksinomaan osaamistani palvelujärjestelmän tarjoamiin etuuksiin, vaan se on ollut myös omien, henkilökohtaisten työja toimintatapojeni tarkastelun ja jäsentymisen kannalta merkittävä prosessi. Koska
yksityisellä sektorilla toiminnan tuloksellisuus korostuu ehkä enemmän kuin julkisella
sektorilla, ovat paineet tulosten saavuttamiseksi kovat. Tämän kannalta olisi yksinkertaista jättää yksilön kokonaisvaltainen huomioiminen vähemmälle, ja keskittyä
yksinomaan löytämään yksilölle pikainen paluu työelämään. Oman moraalini ja etiikkani vuoksi en kykenisi toimimaan päivääkään edellä kuvaamallani tavalla, joten
opinnäytetyöni kautta löytämäni työtapojeni perustelut ovat keventäneet mieltäni
kummasti. Olisi hienoa, jos edes osa omista oivalluksistani siirtyisi eteenpäin, sillä
silloin voisin kokea olleeni mukana kehittämässä palvelujärjestelmää yksilön kannalta
jalomielisempään suuntaan. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista sanoa,
ovatko valmentajat todellisuudessa muuttaneet toimintatapaansa palveluohjauksen
suuntaan, sillä asian selvittäminen vaatisi erillistä tutkimusta.
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