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kanssa, lisää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Tällä työskentely menetel-
mällä voidaan saavuttaa asiakkaille paremmat edellytykset siirtymisessä työllis-
tymistä edistäviin palveluihin. 
 
Kun asiakkaat voivat itse vaikuttaa ryhmätoimintojen sisältöön ja on pyritty pois-
tamaan niistä kaikki osallistumisen esteet, voidaan puhua kynnyksettömistä pal-
veluista. 
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methods of promoting employment in rehabilitation work. 
 
The questionnaire and interviews used as the data collection method were con-
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research. 
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 JOHDANTO 

 

 

Yhteiskunnallisesta ja yksilöllisestä näkökulmasta työttömyys on merkittävä ilmiö 

ja sen taustalla vaikuttavat useat yhteiskunnalliset ja yksilölliset tekijät. Yhteis-

kunnan kehitykseen ja talouteen vaikuttaa työmarkkinoiden toimivuus, mutta työt-

tömyyden lisääntyessä verotulot vähenevät ja sosiaaliturvamenot lisääntyvät. 

Työttömyyteen johtavia ja työllistymistä hankaloittavia syitä voivat olla yksilön työ- 

ja toimintakykyyn sekä koulutukseen ja osaamiseen liittyvät haasteet. Negatiivi-

set vaikutukset työttömyyden myötä voivat olla yksilölle merkittäviä, koska ne liit-

tyvät sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, sekä taloudelliseen tilanteeseen 

(Saunavaara, 2020.)  

 

Marinin hallituksen tavoitteessa työllisyysasteen lisäämiseksi on kuntouttavan 

työtoiminnan uudistaminen mainittu yhtenä asiana. Sen järjestelmää uudistetaan 

sosiaalisella kuntoutuksella, jossa otetaan huomioon heikossa työmarkkina- ase-

massa olevan tai pitkäaikaistyöttömän yksilöllinen kuntoutustarve. Tällä vahvis-

tetaan työelämävalmiuksia ja turvataan yhteiskunnallinen osallisuus (Valtioneu-

vosto i.a.)  

 

Pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville sosiaalisen kuntoutuksen tarve 

on suuri ja erilaisia menetelmiä sen toteuttamisessa on paljon. Sen taustalla on 

ymmärrys kokonaisvaltaisesta työskentelystä silloin, kun yksilön ongelmat ovat 

kasautuneet ja pitkittyneet. Näiden myötä sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuu-

den edistämiseksi tarvitaan sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Näitä toi-

menpiteitä voivat olla yksilöllinen tuki (rinnalla kulkeminen, kotikäynnit), sekä eri-

laiset toiminnalliset ryhmät (vertaistuki, työtoiminta, vapaaehtoistoiminta). (Sosi-

aali- ja terveysministeriö, i.a.). 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos toteutti valtakunnallisen sosiaalisen kuntoutuk-

sen SOSKU- kehittämishankkeen 2015−2018 välisenä aikana, jossa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ammattilaiset, sekä asiakkaat yhdessä kehittivät, testasivat ja 
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loivat uusia toimintamalleja ja menetelmiä sosiaaliseen kuntoutukseen. Hank-

keen asiakastyö päättyi yli kaksi vuotta sitten ja hankkeen menetelmien hyödylli-

syydestä kohti työllistymistä edistäviä palveluita, ei ole aiempia tutkimuksia tehty.   

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää SOSKU-hankkeessa käytettyjen menetel-

mien hyödyllisyys, sekä mitkä menetelmät eivät asiakkaiden mielestä toimineet, 

kun tavoitteena on työllistymistä edistävät palvelut. Haastateltavat ovat SOSKU-

osahankkeeseen osallistuneita asiakkaita ja haastattelut toteutin yksilöhaastatte-

luina puhelimitse. 

 

Tulosten perusteella voidaan työllisyysyksikössä kehittää sosiaalisen kuntoutuk-

sen menetelmiä, kun asiakkaan tavoitteena on eteneminen. Usein kunnissa jär-

jestetään sosiaalista kuntoutusta kuntouttavana työtoimintana, joten toimintojen 

kehittäminen asiakkailta saatujen palautteiden perusteella on tärkeää.   

 

Opinnäytetyöni tekemisessä yhteistyökumppaninani on SOSKU-hankkeeseen 

osallistuneen kunnan työllisyysyksikkö.   
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 SOSKU-HANKE JA YHTEISKEHITTÄMINEN 

 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaan osallistuminen ja toimijuus edellyttää, että 

hänellä on mahdollisuus ja oikeus saada tukea ja apua, sekä vaikuttaa omaan 

toimintaansa ja osallistumiseen omien voimavarojen mukaan.  Sosiaalisen kun-

toutuksen periaatteena on edistää asiakkaan omaehtoisen motivaation synty-

mistä, mikä edellyttää luottamuksellista yhteistyösuhdetta asiakaan ja ammatti-

laisen välillä (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, i.a.).   

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos toteutti valtakunnallisen sosiaalisen kuntoutuk-

sen SOSKU-kehittämishankkeen 1.4.2015 ja 31.12.2018 välisenä aikana. Hank-

keessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset, sekä asiakkaat yhdessä ke-

hittivät, testasivat ja loivat uusia toimintamalleja sosiaaliseen kuntoutukseen. Yh-

teiskehittämisen lähtökohtana oli asiakkaiden ja ammattilaisten välinen suhde, 

jossa haastettiin hierarkkista vuorovaikutusta, sekä korostettiin vastavuoroisuutta 

ja kumppanuutta. SOSKU- hanketta toteuttivat THL:n lisäksi 11 eri yhteistyö-

kumppania. Nämä koostuivat kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden ammat-

tilaisista, ammattikorkeakouluista, sekä kuntoutussäätiö.   

  

Hankkeessa kehitettiin uusia, vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, yh-

dessä asiakkaiden ja verkoston toimijoiden kanssa. Tällä kehittämistyöllä haluttiin 

lisätä asiakkaiden osallisuutta, sekä vaikuttamismahdollisuutta. SOSKU- hank-

keeseen osallistuneet asiakkaat olivat pääasiassa työmarkkinoiden ulkopuo-

lella ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöitä. Keskeistä heille 

oli kokonaisvaltaisen, laaja-alaisen tuen sekä ohjauksen tarve. Heidän toiminta-

kykynsä SOSKU-hankkeeseen tullessa saattoi olla hyvin alhainen, joten mahdol-

lisuudet esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistumiseen oli arvioitu hei-

koksi. Asiakkaat saattoivat olla myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle 

jääneitä tai heitä, jotka eivät olleet kiinnittyneet palveluihin aiemmin (Raivio, 2018, 

s. 9−10.) Kehittämistyössä perusideana oli kaikkien asianomaisten, niin asiakkai-

den kuin ammattilaistenkin osallistuminen alusta asti parempien palveluiden ke-

hittämiseen ja niihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.  (Kostilainen & Niemi-

nen, 2018, s.120.)   
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Tasaveroinen suhde ammattilaisiin saattoi näkyä asiakkaan kohdalla niin, että 

hän ryhtyi osallistumaan kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä toi 

esiin omia halujaan ja tarpeitaan aktiivisemmin.  Asiakkaiden mukaan ottaminen 

kehittämistyöhön eli yhteiskehittäminen, oli hankkeen toiminnoissa läpileikkaa-

vana periaatteena. Yhteiskehittämisessä korostuivat asiakaslähtöinen yhteistyö, 

moniammatillisuus ja kumppanuus. Tämä toimintatapa vaati palveluiden sovitta-

mista yhteen yli sektorirajojen, sekä asiakasprosessien kehittämistä yhdessä. 

Kehittäjäasiakkaat osallistuivat yksilövalmennuksen ja ryhmätoimintojen suunnit-

teluun, niiden toteuttamiseen ja arviointiin. Perusajatuksena oli heikossa ase-

massa olevien ihmisten aseman ja osallisuuden vahvistaminen palveluissa, sekä 

yhteiskunnassa laajemminkin. Näissä esiin nousseet havainnot ja kehittämisideat 

vietiin eteenpäin muun muassa sosiaalityön esimiestasolle.  Tällä tiedolla oli mer-

kitystä, kun arvioitiin asiakkaille tarjottujen palvelujen toimivuutta tai toimimatto-

muutta. Hankkeen tuloksina kehitettyjä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä on 

osaksi osahankekuntien palveluverkostoon vakiinnutettu. Tästä esimerkkinä Jy-

väskylän SOSKU-osahankkeen myötä aikuissosiaalityö koosti toimintakertomuk-

sen. Sen avulla saatiin näkyväksi, miten hyvin sillä hetkellä olevat palvelut vasta-

sivat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tarpeisiin. Sen yh-

tenä tuloksena Jyväskylän aikuissosiaalityössä aloitettiin Chat-palvelu, jonka 

kautta kansalaiset saavat nopeaa, sujuvaa ja reaaliaikaista neuvontaa. Chat-kes-

kusteluiden myötä aikuissosiaalityö on saanut lisää tietoa millaista palvelua asi-

akkaat ovat kaivanneet (Raivio, 2018, s.12, s.19, s.27−28, s.30)  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen mahdollistaa asiakkaiden ja am-

mattilaisten välillä olevan vuorovaikutuksen myötä huomaamaan jotakin aiemmin 

toiseen sijoittamaansa heikkoutta tai vahvuutta itsessäänkin. Lisäksi yhteiskehit-

täminen vahvistaa myös ammattilaisten osallisuutta. Se lisää heidän vastavuois-

uuttaan asiakkaiden kanssa, jolloin he voivat yhdessä kehittää ja luoda tunnista-

miaan sosiaalisen kuntoutuksen tarpeita (Kostilainen & Nieminen, 2018, s.136.) 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita tulisi suunnitella siten, että ne palvelisivat 

asiakkaita yksilöllisesti, niiden tulisi olla monipuolisia ja joustavia, sillä samat pal-

velut eivät sovi kaikille (Ihalainen, 2018, s.49). 
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SOSKU-hankkeen myötä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaisi vuonna 2018 

suositukset työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen laatukriteereistä. Sen yhtenä 

tarkoituksena on sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden tuottajien henkilöstöön liit-

tyvät laatukriteerit, jonka mukaan henkilöstöllä tulee olla riittävä sosiaalihuollon ja 

sosiaalisen kuntoutuksen osaaminen, sekä ohjaamis- ja valmennustaito (Tervey-

den ja hyvinvoinninlaitos, 2018, s.4.) 

 

Sosiaalista kuntoutusta ja sen menetelmiä kehitettäessä vaatii ohjaajalta tietoa ja 

taitoa yhteen sovittaa niitä menetelmiä, joilla saavutetaan mahdollisimman hyvät 

edellytykset asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseksi. Asiakkai-

den mukaan ottaminen kehittämistyöhön ja toimintojen suunnitteluun, lisää myös 

heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan toimintaan.  

 

 

 

 SOSIAALINEN KUNTOUTUS 

 

 

Sosiaalinen kuntoutus on määritelty sosiaalihuoltolaissa seuraavasti: Sosiaali-

sella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annet-

tavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen 

torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi (L 1301/2014, 17. §). Tämän tavoit-

teena on yksilön vahvistaminen elämänhallintaan, selviytymään arjen toimin-

noista, lisäämään toimintakykyä ja osallisuutta.    

 

Sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä on hyvin väljä sosiaalihuoltolaissa (L 1301/ 

2014) jolloin itse sosiaalinen kuntoutus saatetaan sivuuttaa lain yleisluontoisuu-

den vuoksi. Väljä määritelmä antaa kunnille mahdollisuuden tehdä sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluiden suunnittelun ja toteutuksen tarvelähtöisesti (Kostilai-

nen & Nieminen, 2018, s.97.)     

 

Tyypillistä sosiaaliselle kuntoutukselle on suunnitelmallisuus, tavoitteelli-

suus ja moniammatillisuus. Tavoite ja suunnitelma linkittyvät toisiinsa, johon 
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voidaan tarvittaessa liittää muita kuntoutusta edistäviä palveluita yhteistyössä 

asiakkaan, hänen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kesken (Holopainen, 

2016, s.18.) Sosiaalinen kuntoutus on yksilön omaehtoisen motivaation synnyt-

tämisen edistämistä, luottamuksellista yhteistyösuhdetta yksilön ja ammattilaisen 

välillä ja se toteutuu yhteisössä ja tietyissä ympäristöissä (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos, 1.a.-a). 

   

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat tarvitsevat usein erilaisia, yhtäaikaisia tuki-

toimia ja heillä saattaa olla takanaan monia kasautuneita haasteita, kuten pitkä-

aikaistyöttömyyttä, toimeentuloon liittyviä vaikeuksia, sekä tarvetta mielenter-

veys- ja päihde palveluihin. Sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on auttaa asia-

kasta löytämään ne tiedot ja taidot, joilla hän voi saavuttaa mahdollisimman hy-

vän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Kun näitä kykyjä vahviste-

taan, madaltuu asiakkaan kynnys lähteä esimerkiksi työllistymistä edistäviin pal-

veluihin. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena ei ole asiakkaan kuntoutuminen 

suoraan työelämään, vaan usein työllistymistä edistäviä palveluita mietitään yh-

dessä jo kuntoutuksen aikana.  (Kostilainen & Nieminen, 2018, s.27, s.104, 

s.233.) 

   

Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena, se ehkäi-

see syrjäytymistä, lisää yksilön osallisuutta yhteiskuntaan, hänen omia kykyjään 

ja suoriutumistaan vastaavilla tavoilla. Kun sosiaalista kuntoutusta yhteensovite-

taan muun kuntoutuksen kanssa, sen pitää perustua yksilön muun toimintakyvyn 

ja kuntoutustarpeen selvittämiseen kokonaisvaltaisesti. Lisäksi sosiaalisessa 

kuntoutuksessa yksilölle annettava tuki voidaan yhdistää toiminnallisuuteen, jol-

loin tätä osuutta määrittelee tavoite, miten, missä ja kuka toiminnallista osuutta 

toteuttaa. Yleisimpiä menetelmiä sosiaalisessa kuntoutuksessa ovat sosiaalityön 

antama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta, työllistymistä tukevat palvelut, 

vertaistuki, perhetyö, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vapaaehtoistoi-

minta (Kuntoutussäätiön yhteisömedia, i.a.) 

     

Sosiaalisten taitojen lisääminen ja vahvistaminen on ollut SOSKU- osahankkei-

den kaikissa toiminnoissa keskeisesti mukana, kun tavoitteet ovat liittyneet osal-

lisuuden edistämiseen. Hankkeessa osalle asiakkaista sosiaalinen kuntoutus oli 
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selkeästi rakentunut työelämäosallisuutta ja työelämävalmiuksia edistäväksi toi-

minnaksi, käytännössä tämä tarkoitti osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. 

Osalla asiakkaista kuntoutuksen painopiste oli osallisuuden vahvistamisessa, ja 

tavoitteet olivatkin liittyneet hyvinvoinnin lisäämiseen ja toimintakyvyn vahvista-

miseen, jolloin palvelua ei voitu pitää työvoimapoliittisena toimenpiteenä (Raivio, 

2018, s.45, s.66.) 

 

 

3.1 Yksilötyöskentely sosiaalisessa kuntoutuksessa 

 

Yksilötyöskentely on asiakaslähtöistä, tavoitteellista, motivoivaa, asiakkaan osal-

lisuutta edistävää ja säännöllisesti sovittuja tapaamisia asiakkaiden arkiympäris-

töissä. Työskentely perustuu luottamuksellisen ja aidosti dialogisen suhteen ra-

kentamiseen asiakkaan ja työntekijän välillä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

i.a.-b).  

 

Yksilötyöskentelyssä on varattava riittävästi aikaa asiakkaalle niin yksittäisissä 

tapaamisissa, kuin myös koko kuntoutuksen osalta. Työskentely on valmentavaa, 

rinnalla kulkemista, sekä asiakkaan auttamista tunnistamaan hänen omia vah-

vuuksiaan ja osaamistaan. Yksilötyöskentelyssä on tärkeää antaa asiakkaalle 

mahdollisuus tavata toimisto- ja virastoympäristöjen ulkopuolella, tämä antaa uu-

denlaisia tulokulmia vuorovaikutukseen. Työntekijän ja asiakkaan yhteisellä poh-

dinnan avulla asiakas asettaa muutostavoitteita elämälleen. Mitkä ovat ne keinot 

millä hän niihin pääsee, mitä asiakas on valmis itse tekemään saavuttaakseen 

muutoksen ja mikä rooli on työntekijällä muutoksen tukijana. Yksilötyöskentelyä 

voidaan toteuttaa myös jalkautuvana palveluna, jolloin tavoitteet voidaan asettaa 

asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti. (Ihalainen, 2018, s.9.) Jalkautuva pal-

velu viedään asiakkaan kotiin silloin kun hänen voimavaransa eivät riitä muualla 

tapahtuvaan yksilötyöskentelyyn.  

 

SOSKU-hankkeessa yksilötapaamiset koostuivat kotikäynteinä, asiakkaan tuke-

misesta arjen asioiden hoitamisessa, toiminnallisuudesta, verkostotapaamisista, 

sekä keskustelutapaamisista. Olennaista yksilötyöskentelyn alkuvaiheessa oli 

saada hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Tämä vaati työntekijältä 
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tilannetajua ja herkkyyttä omien toimintatapojen suhteen, sekä kykyä tunnistaa 

milloin asiakas tarvitsi enemmän tukea ja ymmärrystä. Työntekijän oli myös tär-

keää tiedostaa milloin toimia viranomaisen ja asiantuntijan roolissa ja milloin jät-

täytyä taustalle, tarjoten vain tukea ongelmatilanteissa (Raivio, 2018, s.38.) 

   

 

3.2 Ryhmätoiminta sosiaalisessa kuntoutuksessa 

 

Ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena ovat sosiaaliset kontak-

tit, osallisuuden ja toimintakyvyn lisääntyminen, vertaistuki sekä vuorovaikutustai-

dot (Ihalainen, 2018, s.9.) Ryhmämuotoinen kuntoutus tukee usein yksilötyös-

kentelyä tavoitteiden saavuttamisessa.    

 

Ryhmämuotoista kuntoutusta voidaan toteuttaa hyvin monenlaisilla tavoilla. 

SOSKU- hankkeessa ryhmät koostuivat samassa elämäntilanteessa olevien hen-

kilöiden vertaistukiryhmänä, suljettuna ryhmänä tai avoimena ryhmänä. Arjenhal-

lintaa tukevat ryhmät keskittyivät päivärytmin löytymiseen, itsestä huolehtimi-

seen, talousasioihin, elämänpiirin aktivoitumiseen ja avartamiseen, sekä tutustu-

miset erilaisiin työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Ryhmät tekivät myös tutustumis-

käyntejä erilaisiin tapahtumiin, palveluihin sekä kulttuuri- ja harrastuskohteisiin.   

 

SOSKU-osahankkeissa oli paljon ryhmissä toteutettavia toimintamuotoja, joi-

den pyrkimyksenä oli vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin vahvistamalla ja lisää-

mällä terveellisempiä elämäntapoja. Osahankkeissa asiakkaiden alentuneen toi-

mintakyvyn ja heikon fyysisen kunnon havaittiin vaikuttaneen heidän itsetun-

toonsa, sekä tulevaisuuden odotuksiinsa. Osahankkeissa toteutetuissa ryhmissä 

oli hyvinvointiin liittyviä teemoja muun muassa ravitsemus, liikunta ja luonto ret-

keilyt. Fyysisen toimintakyvyn kohentuessa myös psyykkinen vireystila paranee, 

se auttaa asiakasta selviytymään arjessa ja parantaa hänen elämänlaatu-

aan (Raivio, 2018, s.39, s.43.)   

 

Ryhmistä onnistuneimpina hankkeen asiakkaat pitivät non-stop- periaatteella toi-

mineita avoimia ryhmiä, joita toteutettiin matalalla kynnyksellä toimivan palvelu-

pisteen tai asiakaskahvilan yhteydessä. Ryhmätoiminta tuki asiakkaiden 
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yhteenkuuluvuutta, tarjosi vertaistukea, sekä mahdollisti uusien taitojen ja tietojen 

kautta tilaisuuksia löytää omaan elämään uusia näkökulmia ja oivalluksia. Ryh-

mänohjaajan tehtävät ja rooli painottuivat, sekä vaihtelivat eri ryhmien ja toimin-

tojen eri vaiheissa. Kun toiminta oli selkeästi poikkeavalla tavalla aiemmasta or-

ganisoituva, auttoi se ammattilaistakin irrottautumaan roolistaan viranomaisena 

ja sijoittumaan asiakkaiden kanssa tasavertaiseen asemaan. Ryhmämuotoi-

sessa kuntoutuksessa keskeistä oli osallistujien autonomian kunnioittaminen, tur-

vallisuuden tunteen luominen sekä yhdenvertainen oikeus kaikilla tulla kuulluksi 

ja nähdyksi. (Raivio, 2018, s.39.)   

 

 

 

 OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN 

 

 

Osallisuus on yksi Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteista. Osalli-

suus ja sen edistämisen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, on huomioitu 

useissa kansallisissa ohjelmissa sekä toimenpide-ehdotuksissa (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, i.a.-c.)   

 

Sanotaan, että osallisuus on vaikea käsite ja lavea. Tämä ehkä johtuu siitä, että 

osallisuuden käsitteestä puhutaan sosiaali- ja terveysministeriössä, oikeusminis-

teriössä ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Käsitettä kutsutaankin sateenvarjo-

käsitteeksi, koska se kokoaa erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. Yksinker-

taistettuna osallisuus tarkoittaa yksilölle kuulumista kokonaisuuteen, jossa saa 

elämälle merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita ja hyvinvoinnin lähteitä. Osalli-

suudella pystyy vaikuttamaan oman elämän kulkuun, toimintoihin, mahdollisuuk-

siin ja palveluihin sekä yhteisiin asioihin (Isola ym. 2017, s.3.) 

 

Osallisuuden tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, syrjintää, köyhyyttä ja eriar-

voisuutta. Yksilön omaan elämään se antaa mahdollisuuden määritellä, millai-

seen ja mihin palveluun tai toimintaan osallistuu. Se on yhteydessä hyvinvointiin, 

sillä kokemus matalasta osallisuudesta on todettu liittyvän yksinäisyyteen, 
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psyykkiseen kuormittumiseen ja huonoon työkykyyn (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos i.a.-d.) 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla on usein pitkittynyttä työttömyyttä taustalla, 

jonka myötä psyykkinen, mutta myös fyysinen terveydentila on saattanut alentua. 

Hultin ja Lappalaisen (2018, s.20) tutkimuksen mukaan, hyvän työkyvyn säilyttä-

minen liittyi sosiaaliseen toimintaan, siitä saatuihin sosiaalisiin suhteisiin ja niiden 

ylläpitämiseen. Tutkimustulosten perusteella pitkäaikaistyöttömille tulisi voida tar-

jota mahdollisuutta sosiaaliseen osallistumiseen, koska sen avulla voidaan edis-

tää ja ylläpitää myös fyysistä toimintakykyä. 

    

On tärkeää huomata ero osallisuuden ja osallistumisen välillä. Sosiaalista osalli-

suutta edistää osallistumisen prosessi, jossa yksilö kokee osallisuuden tunnepe-

räisesti. Kun yksilö huomaa hyödyt mitä osallistuminen mahdollistaa, se vahvis-

taa osallisuuden kokemusta. Osallisuus parantaa heikoimmassa asemassa ole-

vien yksilöiden ihmisarvoa, mahdollisuuksia ja kykyä yhteiskuntaan osallistumi-

seen. Tällöin sosiaalinen osallisuus voi ilmetä myös pääsemisenä sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin tai työmarkkinoille sekä sosiaaliturvan takaamisena (Leeman ym. 

2015, s.3, s.5.) 

 

Osallisuus siis hahmottuu tunteena tai kokemuksena, sekä toimintamahdollisuuk-

sina ja toimintakykynä. Osallisuuden toteutumisessa ovat yhteiskunnan toimet ja 

toimenpiteet tärkeitä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut ovat 

konkreettisimpia perustuslaissa turvattuja palveluita. Osallisuutta tukevia ja tur-

vaavia palveluita tarvitaan, kun yksilön toimintakyky on rajoittunut. Näitä rajoit-

teita ovat vamma, sairaus, päihde- ja mielenterveysongelma tai kielitaidotto-

muus (Raivio& Karjalainen, 2013, s.14, s.28.) 

 

Kun asiakkailla on mahdollisuus palveluiden kehittämiseen, vahvistaa se hänen 

kykyään parantaa omaa elintilaa myös ryhmässä toimimiseen. Tämä edellyttää 

myös, että asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätös häntä koskevissa asioissa, 

ja ratkaisut niihin ovat vastaavat hänen tarpeitaan (Era & Koskimies, 2013, s.60.) 
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SOSKU-hankkeessa osallisuuden kokemusta lisäsi myös yhteiskehittäminen, 

jonka lähtökohtana oli tasavertainen kohtaaminen asiakkaiden ja ammattilaisten 

välillä. Osallisuuden kokemukseen ja vahvistamiseen tarvittiin kannustavaa, ak-

tiivisesti luovia uudenlaisia menetelmiä vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle sekä 

sosiaalityön arjessa tehtävälle yhteiskehittämiselle. Toteutuakseen se vaati myös 

organisaatiokulttuurin muutosta ammattilaisten ja johdon oli yhteiskehittämisessä 

kiinnostuttava aidosti asiakkaasta ilman omaa ammatti tietämystään. Asiakkai-

den oli kerrottava toiveistaan, voimavaroistaan ja kiinnostuksistaan ammattilai-

sille, sekä tunnistaa menneisyydestään niihin vaikuttavat palvelu- ja kuntoutumis-

kokemukset. Osallisuuden kannalta yhteiskehittäminen edellyttää tasavertaisten 

suhteiden syntymistä, mikä saattoi olla sosiaalisessa kuntoutuksessa outoa ja 

uutta kaikille (Raivio, 2018, s.28, s.30). 

 

 

 

 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT 

 

 

TE-palvelut tarjoavat työnhakijoille monipuolisia palveluita, jotka edistävät ja tu-

kevat kouluttautumista, sekä työllistymistä. Näistä palveluista käytetään nimi-

tystä, työllistymistä edistävät palvelut (TE-palvelut, i.a.) 

  

Asiakasohjausta SOSKU-hankkeeseen tapahtui myös työllisyyspalveluiden ja 

työllistymistä edistävien monialaisen (TYP) palvelun kautta. Tätä edelsi palvelu-

tarpeen arviointi, joka oli tehty useimmiten yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaa-

listoimen kanssa, asiakkaan aktivointi- tai työllistymissuunnitelman yhteydessä. 

(Raivio, 2018, s. 17−18.) Sosiaalisessa kuntoutuksessa oleva asiakas voi olla 

myös työtön työnhakija, jolloin hänellä on oikeus, mutta myös velvollisuus, TE- 

hallinnon tarjoamiin palveluihin. 

 

Oikeanlaisella työskentelyotteella sosiaalisessa kuntoutuksessa voidaan edistää 

asiakkaan työllistymispolkua silloin, kun toiminta tähtää työllistymiseen ja siihen 

on jo polku luotuna (Böckerman, 2017, s.68).   
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5.1 Kuntouttava työtoiminta 

 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (L 189/2001) mukainen sosiaalipal-

velu ja myös työllistymistä edistävä palvelu. Sen tarkoituksena on ehkäistä asiak-

kaan toimintakykyyn mahdollisesti tulevia kielteisiä vaikutuksia, jotka aiheutuvat 

työttömyydestä. Tavoitteena vahvistaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, elämän- 

ja arjenhallintaa, sekä syrjäytymisen ehkäisyä, tarjoamalla mahdollisuuksia työ-

toimintaan ja muihin palveluihin. Tämä on kuitenkin toissijainen palvelu TE-pal-

veluihin verraten. Kuitenkin työllistymistä edistävänä palveluna kuntouttava työ-

toiminta toimii polkuna kohti avoimia työmarkkinoita, ja on tarkoitettu pidempään 

työttömänä olleille henkilöille (Sosiaali- ja terveysministeriö, i.a.-a.)    

 

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää työtoimintaa, jota se voi järjestää 

itse tai tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä kuntayhtymän, toi-

sen kunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen tai- säätiön kanssa, valtion viraston tai 

rekisteröidyn uskonnollisen yhdistyksen kanssa. Kuntouttava työtoiminta on so-

vitettava henkilön osaamisen sekä työ- ja toimintakyvyn mukaan niin, että työ-

markkinoille pääsyn kannalta se on riittävän vaativaa ja mielekästä toimintaa (L 

189/2001, 6. §, 8. §.) 

    

 

5.2 Työkokeilu 

 

Työkokeilun avulla voidaan tukea työmarkkinoille paluuta pitkän poissaolon jäl-

keen ja sen tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen. Työkokei-

lun avulla voi tutustua työelämään, erilaisiin työtehtäviin ja ammattialoihin, sekä 

saada apua soveltuvuuden selvittämiseen. Työkokeiluun pääseminen ei edellytä 

tietyn pituista työttömyyttä ja sitä voi järjestää yritys, yksityinen elinkeinonharjoit-

taja, kunta, kuntayhtymä, säätiö tai valtion virastot. Myös työpajat voivat järjestää 

työkokeilua, kun työkokeilupaikka voidaan tarjota aidossa työympäristössä. Työ-

kokeilun pituus voi olla enintään kuusi kuukautta (Digi- ja väestötietovirasto, i.a.) 

 

Työkokeilussa oleva henkilö ei ole työsuhteessa, sen ajalta ei makseta palkkaa, 

eikä se ei kerrytä eläkettä, eikä vuosilomapäiviä. Kuitenkin työkokeiluun 



16 
 

 

sovitetaan useita samoja lakeja menettelyjä kuin palkkasuhteessakin muun mu-

assa tasa-arvoon, työsuojeluun ja työpäiviin liittyvistä tauoista. Työkokeiluun 

osallistuva on vakuutettu TE-toimiston puolesta kokeilun ajan (TE-palvelut, i.a.-

a.) 

     

5.3 Koulutuskokeilu 

 

Koulutuskokeilu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia vamman tai 

sairauden vuoksi koulutusalan valinnassa, sekä 16−29-vuotiaille nuorille, joiden 

toimintakyky on oleellisesti heikentynyt. Koulutuskokeilun tavoitteena on, että 

asiakas saa käsityksen koulutuksen asettamista vaatimuksista ja siitä sopiiko va-

littu ala hänelle. Koulutuskokeilu voi kestää enintään 10 päivää kerrallaan, ja siitä 

voi sopia suoraan oppilaitoksen kanssa (Kela, i.a.) 

 

TE-toimisto auttaa tarvittaessa asiakasta sopimaan oppilaitoksen kanssa koulu-

tuskokeilusta, sen sisällöstä ja ohjauksesta kokeilun aikana. Koulutuskokeilua 

voidaan järjestää yksilöpalveluna tai ryhmälle ja asiakkaan tarpeen mukaan kou-

lutuskokeilujaksoja voidaan tarvittaessa järjestää useamman kerran (Digi- ja vä-

estötietovirasto, i.a.-a.) 

 

 

5.4 Työnhaku- ja uravalmennus 

 

Työnhakuvalmennuksen tarkoituksena on, että asiakas oppii hakemaan työtä it-

senäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa arvioida omaa osaamistaan ja muotoilla työ-

hakemuksia sekä tehdä CV:n. Valmennuksessa annetaan myös tietoa työmark-

kinoista, sekä miten etsiä työpaikkoja ja käyttämään erilaisia työnhakukanavia. 

Työnhakuvalmennus kestää yleensä 1−10 päivää. (TE-palvelut, i.a.-b.)    

 

Uravalmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla sairaus tai vamma on heikentänyt 

työ- ja toimintakykyä. Uraohjauksessa asiakas saa psykologin palveluita työuran 

eri muutosvaiheissa. Lähtökohtana uravalmennukselle on asiakkaan omat toi-

veet, tavoitteet, edellytykset ja erilaisten työalojen tarjoamat mahdollisuudet. 
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Enimmäiskesto uravalmennuksessa on 40 päivää vuoden aikana (TE-palvelut, 

i.a.-c.)  

 

 

5.5 Työvoimakoulutus 

 

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alai-

sille oppivelvollisuuden suorittaneille aikuisille. Sen tavoitteena on suorittaa pe-

rus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnonosia, laatukriteerinä koulu-

tukselle on sen työllistävyys. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat työvoima-

koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa (TE-palvelut, i.a.-d.) 

    

Työvoimakoulutus myös parantaa mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille takai-

sin ja se voidaan liittää osaksi muita tukitoimia, esimerkiksi tukityöllistymistä tai 

kuntoutusta, jotka lisäävät työhön pääsyn mahdollisuuksia (Opintopolku, i.a.).   

 

 

5.6 Palkkatuettu työ 

 

Työnantaja voi saada taloudellista tukea (palkkatuki) TE-toimistolta palkatessaan 

työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistymisessä. Näitä syitä voivat olla pitkä työt-

tömyys, puutteellinen ammattitaito, sairaus tai vamma. Palkkatuen tarkoituksena 

on parantaa työttömän mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, sekä 

vahvistaa ammatillista osaamista. Tässä muutamia esimerkkejä palkkatuesta tii-

vistettynä:   

Palkkatuki voi olla 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista ja sen määrä 

riippuu siitä, kuinka kauan työnhakija on ollut työttömänä. Kun sairaus tai vamma 

olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa työnhakijan työsuoritukseen, voi palkkatukea 

saada silloin 50 prosenttia, jopa 24 kuukautta kerrallaan. Jos säätiö, yhdistys tai 

rekisteröitynyt yhdyskunta palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen hen-

kilön, voivat ne saada 100 prosenttia palkkatukea 65%: n työaikaan asti. Palkka-

tukijakso voi tällöin olla enintään 12 kuukautta. 
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Oppisopimuskoulutukseen voi saada 50 prosentin palkkatuen koko koulutuksen 

ajaksi, jos se on myönnetty vamman tai sairauden perusteella. Palkkatuen kes-

tosta ja määrästä TE-toimisto päättää aina tapauskohtaisesti (TE-palvelut, i.a.-

e.)   

 

 

5.7 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna 

 

Yli 25- vuotias työtön henkilö voi saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos 

TE-toimisto arvioi, että henkilö on koulutuksen tarpeessa, ammattitaito paranee 

ja se lisää mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Opiskelun on oltava päätoimista ja 

sen tavoitteena ammatillinen perustutkinto tai sen osia. Omaehtoisen koulutuk-

sen tukea voidaan myöntää myös alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittamiseen, sekä nuorille suunnattuihin lukio-opintoihin. Jos aiempien opinto-

jen keskeytymisestä on kulunut vähintään vuosi, voidaan niiden jatkamista tukea, 

mutta sen selvittämiseksi on oltava opintosuoritusote tai muu koulutuspalvelun 

tuottajan selvitys. Opintokokonaisuutta kohti voi saada tukea korkeintaan 24 kuu-

kautta. Poikkeuksena tähän on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, jol-

loin tukea voi saada 48 kuukauden ajan. Tukea ei myönnetä, jos on irtisanoutunut 

työstään aloittaakseen opinnot, mutta jos irtisanoutuminen johtuu terveydellisistä 

syistä tai määrä- aikainen palkkatuettu työ loppuu, voidaan tukea myöntää (TE-

palvelut, i.a.-f.) 

 

 

 

 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

SOSKU-hankkeen asiakkuudet päättyivät kesällä 2018, jonka jälkeen osa asiak-

kaista on siirtynyt työllistymistä edistäviin palveluihin, työelämään tai opiskele-

maan, osan elämäntilanne tai suunta kohti työelämää, ei ole edennyt juurikaan.  
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Tarkoituksenani oli selvittää mistä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä asiak-

kaat olivat hyötyneet työllistymisen polulla, sekä heidän kokemuksensa hankkee-

seen osallistumisesta.  

Tuloksia voidaan käyttää työllisyysyksikössä sosiaalisen kuntoutuksen menetel-

mien kehittämiseenkin yksilö- ja ryhmätoiminnassa, jota toteutetaan kuntoutta-

vana työtoimintana. Kuntouttava työtoiminta on ensimmäinen askel työllistymistä 

edistävissä palveluissa, joten siinä käytettävillä oikeanlaisilla menetelmillä voi-

daan edistää asiakkaiden etenemistä kohti työllistymistä.   

 

Tutkimuskysymyksinä on: mitkä SOSKU- hankkeessa käytetyt menetelmät aut-

toivat asiakasta parhaiten, siirtymisessä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. 

Mistä toiminnoista koettiin olleen vähiten hyötyä, joita sitten voidaan kehittää kun-

touttavaan työtoimintaan.  

 

 

 

 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tutkimusaiheen olisi hyvä olla henkilökohtaisesti kiinnostava ja siitä pitäisi jaksaa 

olla kiinnostunut koko opinnäytetyö prosessin ajan (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2009a, s.8). 

  

Kiinnostus aiheeseen tuli oman työni kautta. Toimin kuntouttavan työtoiminnan 

ohjaajana, ja työssäni ohjaan asiakkaita erilaisten työ- tai ryhmätoimintojen piiriin. 

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä voi olla myös sosiaalisen kuntoutuksen asi-

akkaita. Miten kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin kehittää niin, että näillä henki-

löillä olisi paremmat edellytykset siirtyä kohti työmarkkinoita? Sosiaalista kuntou-

tusta saaneiden asiakkaiden omat kokemukset ovat lähtökohtana, kun kehitetään 

asiakkaita parhaiten palvelevia toimintoja.   

 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa saadaan esille haastatelta-

vien omat havainnot tapahtuneista tilanteista ja se antaa heille mahdollisuuden 
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huomioida oman menneisyyden ja kehityksen, sekä niihin liittyvät tekijät (Hirsjärvi 

ym. 2000, s.27). Tämä tutkimusmenetelmä sopii hyvin SOSKU- hankkeeseen 

osallistuneille asiakkaille, koska tarkoituksena oli saada selville heidän omat ko-

kemuksensa ja ajatukset hankkeessa käytetyistä kuntoutuksen menetelmistä.    

 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa esitetään kaikille haastatelta-

ville liki samanlaiset kysymykset samassa järjestyksessä. Kun haastattelu järjes-

tetään osittain avoimilla kysymyksillä ja osittain järjestyksessä olevilla kysymyk-

sillä, sijoittuu tämä teemahaastattelun ja lomakehaastattelun väliin (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006a.) 

     

Haastattelukysymyksillä selvitin, minkälaista yksilö- ja/ tai ryhmäohjausta haas-

tateltavat olivat SOSKU- hankkeessa saaneet, mistä olivat hankkeessa hyöty-

neet eniten ja mistä ei ollut lainakaan hyötyä, kun arvioitavana oli työllistymistä 

edistäviin toimenpiteisiin siirtyminen.  Olennainen tieto oli myös sillä mikä oli ollut 

haastateltavan tilanne heti hankkeesta pois jäämisen jälkeen, sekä sillä, missä 

työllisyystilanteessa he olivat haastattelu hetkellä. Haastattelun lopussa he saivat 

kertoa halutessaan mielipiteitään SOSKU-hankkeesta (Liite 1). 

 

Haastateltaville olisi ollut luontevinta sopia haastattelu johonkin heille mukavaan 

ja neutraaliin tilaan. Puhelimitse tapahtuneessa haastattelussa havainnointi saat-

toi jäädä pieneksi. Kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa olisi voinut päästä 

lähemmäksi luottamuksellista, avointa ja välitöntä tutkimussuhdetta (Valli, 

2018, s.33−34.) Vallitsevasta Covid-19 tilanteesta johtuen, haastattelut oli toteu-

tettava puhelimitse. Esimerkiksi Skypen välityksellä tehtävät haastattelut eivät 

kaikkien kohdalla olleet mahdollisia, koska heillä ei ollut siihen tarvittavaa laitteis-

toa. 

 

Haastateltavat olivat SOSKU-hankkeessa olleita henkilöitä ja heidän yhteystie-

tonsa sain työllisyysyksiköstä. Sen jälkeen lähetin henkilöille tiedotteen opinnäy-

tetyöni tarkoituksesta ja tavoitteista, kuvana puhelimitse Whatsapp- sovelluksen 

kautta. Samalla pyysin heiltä lupaa haastatteluun ja sen nauhoittamiseen, jonka 

he voivat antaa lähettämällä minulle tekstiviestin tai soittamalla (Liite 2).   
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Haastattelukutsut lähetin kahdeksalle haastateltavalle, joista lopulta viisi vastasi 

myönteisesti haastattelukutsuun. Kahden ensimmäisen kutsun jälkeen muutin 

kutsukirjeen sisältöä nauhoituksen osalta, eli poistin kutsusta haastattelun tallen-

tamiseen liittyvän tekstin, enkä näin ollen nauhoittanut haastatteluja. Tähän pää-

tökseen tulin, koska kaksi ensimmäistä kutsun saanutta kieltäytyivät haastatte-

lusta, vedoten haastattelu tilanteessa tapahtuvan tallennuksen olevan epämuka-

vaa. 

   

Aineiston keruu tapahtui kyselylomakkeen avulla tehtävillä haastatteluilla. Lo-

makkeessa oli valmiita vastausvaihtoehtoja, sekä avoimia kysymyksiä. Jokaisen 

haastattelun aikana täytin lomaketta ja vastaukset avoimiin kysymyksiin kirjoitin 

mahdollisimman tarkasti ylös. 

  

Havainnoinnin vähäisyys jätti puhelinhaastattelussa pois haastateltavan sanatto-

man viestinnän, jolla saattoi olla merkittäväkin vaikutus kysymysten tarkennuk-

sessa. Kysymysten tuli olla selkeitä, helposti ymmärrettäviä, jonka vuoksi tuli vält-

tää ”viranomaiskieltä”. Lisäksi puhelinhaastattelussa oli kiinnitettävä erityistä huo-

miota haastateltavan mielenkiinnon ja motivaation pysymiseen haastattelutilan-

teessa. Puhelimitse tehtävässä haastattelussa saattoi olla riskinä haastateltavan 

rauhaton ympäristö tai muu toiminta, joka vie mielenkiintoa haastattelu tilan-

teesta, jolloin se voi vähentää aineiston luotettavuutta ja määrää.   Haastattelun 

pituudella oli merkittävä vaikutus tuloksiin, jos kysymyksiä olisi ollut liikaa, olisivat 

haastateltavien vastaukset voineet olla hyvinkin niukkoja loppua kohden.  

 

   

7.1 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysissa alustavat olettamukset ja käsitteet ohjaavat 

haastattelijaa, mutta ne saattavat muuttua aineiston kokoamisen ja analysoinnin 

jälkeen (Järvenpää, 2006, s.24). 

 

Tutkimuskysymyksiin aineisto ei koskaan tarjoa suoria ratkaisuja, vaan niitä on 

analysoitava eri näkökulmista. Riittävän suppeat ja selkeät tutkimuskysymykset 

toimivat suuntaa antavina, ne osoittavat mitä aineistosta otetaan mukaan, koska 
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kaikkea ei ole tarpeellista tutkia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009b, 

s.75.)    

 

Aineiston analyysissa luokittelin hankkeessa saadut yksilö- ja ryhmätoiminnot ja 

niistä saadut numeraaliset arviot. Apuna käytin exel- taulukkoa, jonka avulla pys-

tyin analysoimaan kuntoutuksessa käytettyjen menetelmien hyödyllisyydet. Avoi-

mien vastausten litteroinnin jälkeen vertailin niitä ristiin numeraalisten tulosten 

kanssa. Tämän myötä havaitsin mahdollisia kehittämisen paikkoja sosiaaliseen 

kuntoutukseen. Aineiston analyysia tehdessä päätin ottaa lähempään tarkaste-

luun myös ne asiat mitkä eivät olleet lisänneet haastateltavien siirtymistä työllis-

tämistä edistäviin palveluihin. Tämä muutti osaksi tutkimuksen suuntaa niin, että 

sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen nousi enemmän esiin, 

vaikka sitä ei kysytty haastattelulomakkeessa. 

 

Vastauksien litteroinnissa niihin tulee suhtautua ennakkoluulottomasti, joskus ai-

neistosta saattaa nousta esiin uusia teemoja, jotka eivät noudata tutkijan teke-

mää jäsennystä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b). 

 

  

 

 TULOKSET 

 

 

Tietojen keräys kohdistui SOSKU-osahankkeen menetelmiin ja tulokset työllisty-

mistä edistävien palveluiden näkökulmaan. 

 

Tavoitteena oli haastatella kahdeksaa henkilöä, kuitenkin vastaajien määrä jäi vii-

teen vastaajaan, jolloin myös tutkimustulokset saattoivat jäädä hieman yksipuo-

liseksi. Jos kaikki haastattelukutsun saaneet olisivat osallistuneet haastatteluun, 

olisi se voinut tuoda laajemman kuvan SOSKU-hankkeessa käytettyjen menetel-

mien vaikuttavuudesta. 
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 Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa työllisyysyksikölle, niistä sosiaali-

sen kuntoutuksen menetelmistä, mitkä vaikuttavat positiivisesti asiakkaan siirty-

miseen työllistymistä edistäviin palveluihin. Menetelmät mistä ei koettu olleen 

hyötyä, olivat analyysi vaiheessa tarkastelun kohteena mahdollista kehittämistä 

varten. Tämän tiedon avulla työllisyysyksikkö voi suunnitella ja toteuttaa kuntout-

tavaan työtoimintaan menetelmiä, mitkä tukevat parhaiten asiakasta, kun tavoit-

teena on työllistymistä edistävä toiminta. 

    

SOSKU-hankkeessa aloittaessaan isolla osalla asiakkaista ei ollut edellytyksiä 

työllistymistä edistäviin palveluihin, joten kuntoutuksessa käytettyjen menetel-

mien vaikuttavuutta voitiin mitata myös sillä, mihin asiakkaat sijoittuvat hankkeen 

päättymisen jälkeen.  

 

 

8.1 Haastateltavat 

 

Haastattelin puhelimitse viittä SOSKU-hankkeeseen osallistunutta henkilöä. 

Hankkeen toiminnoissa he olivat olleet keskimäärin viisi kuukautta. Haastatelta-

vien sukupuolet jakautuivat epätasaisesti, haastateltavista miehiä oli yksi ja nai-

sia neljä. Ikäjakauma 28−52-vuoden välillä joka osoittaa, että SOSKU- hankkee-

seen osallistuneet olivat niin kutsutussa, parhaassa työiässä olevia henki-

löitä. Haastateltavien sukupuolella ja iällä ei tässä tutkimuksessa ole merkitystä 

lopputuloksen kannalta. Kuitenkin tämä havainto tukee SOSKU- hankkeen lop-

puraporttia, jonka mukaan hankkeeseen osallistuneista yli puolet oli tähän ikä-

ryhmään kuuluvia (Raivio, 2018, s.12).  

 

 

8.2 Yksilöohjaus 

 

Vastaajista kolme henkilöä oli saanut hankkeessa yksilöohjausta. Yksilöohjauk-

sen tapaamiset olivat olleet pääsääntöisesti hankkeen toimistolla, muualla tapah-

tuvina tai kotikäynteinä.  Muualla tapahtuneet tapaamiset olivat toteutuneet kahvi-

lassa, kirjastossa tai ulkoilureitillä. Yhdellä vastaajista yksilöohjauksen menetel-

mänä oli käytetty kotityönä tehtävänä valokuvausta ja runon valmistusta. 
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Kyselylomakkeessa pyysin myös arviota hankkeessa saadun yksilöohjauksen ja 

hyödyllisyydestä työllistymistä edistäviin palveluihin siirtymisessä. Tässä käytin 

asteikkoa 1-5 (1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon), (Liite 1).     

 

Yksilöohjauksen hyödyn työllistymistä edistäviin palveluihin siirtymisessä vastaa-

jat arvioivat hyödylliseksi (Kuvio 1). Yksilöohjauksella voidaan auttaa parhaiten 

asiakasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämisen tarpeet, jos tavoit-

teena on siirtyminen työllistymisen polulla eteenpäin. Vaikka yksilöohjauksen ta-

voite ei aina ole työllistymistä edistävä, sillä on kuitenkin usein asiakasta voi-

maannuttava ja osallisuutta edistävä vaikutus.   

 

SOSKU-hankkeessa yksilöohjauksen parhaimpina puolina koettiin keskustelu, 

asioista puhuminen ja psyykkisen voinnin koheneminen. Tärkeänä pidettiin myös 

asiakkaan kuulemista, sekä antaa hänen olla sillä hetkellä siinä todellisuudessa, 

missä oli. Yksilöohjaus mainittiin useassa vastauksessa, kun kysyttiin mistä oli 

eniten hyötyä työllistymisen tai muun toimenpiteen kannalta 

. 

   Kuvio 1. Yksilöohjaus   

 

 

 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöohjaus on tehokas ja tuloksellinen keino aut-

taa asiakasta pääsemään elämässään eteenpäin. Kasvokkain tapahtuvassa oh-

jauksessa päästään lähemmäksi avointa ja luottamuksellista suhdetta. Asiakas 

on osallinen omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja ammattilainen voi olla rin-

nalla tukemassa. Asiakkaalla saattaa olla taustalla ongelmia, jotka voivat estää 

1

2
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erittäin paljon

paljon

jonkin verran

vähän

ei lainkaan

Yksilöohjauksen hyödyllisyys
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hänen osallistumistaan itselleen merkitykselliseen toimintaan. Yksilöohjauksessa 

voidaan asiakkaan kanssa etsiä ongelmiin ratkaisuja ja sen myötä saavuttaa hy-

vät edellytykset toimintaan osallistumiselle. Kuten yksi vastaaja totesi: ”Sain roh-

keutta siirtyä eteenpäin yhteiskunnan portaissa.” 

 
Yksilöohjauksen hyöty työllistymistä edistäviin palveluihin siirtymisessä on sen 

asiakaslähtöisessä työotteessa, pienin askelin etenemistä yhdessä kohti asiak-

kaan omia tavoitteita. Työllistymistä edistävien palveluiden näkökulmasta yksilö-

työskentely auttaa lähinnä asiakasta selviytymään niistä arjen haasteista, jotka 

ovat estäneet häntä osallistumasta muuhun toimintaan. Oikeanlaisella yksilöoh-

jauksella voidaan kuitenkin saavuttaa hyvät edellytykset työllistymistä edistäviin 

palveluihin siirtymiseen.  

 

8.3 Ryhmätoiminta 

 

Haastateltavista ryhmätoiminnassa oli mukana ollut neljä henkilöä. Liikuntaryh-

mässä oli kaksi vastaajista, samoin kaksi oli kuva- ja sana ryhmässä.  Liikunta-

ryhmä kokoontui kuntosalilla, ja sana- ja kuvataideryhmä hankkeen toimitiloissa. 

Hyödyllisyyttä työllistymistä edistäviin palveluihin ryhmätoimintojen ei katsottu 

olevan niin suurta kuin yksilöohjauksen (Kuvio 2). Ryhmätoimintojen katsottiin ol-

leen enemmänkin harrastuksia tukevaa ja osallisuutta lisäävää. Vastauksista ko-

rostuivat vertaistuki, sosiaaliset kontaktit, kotoa pois lähteminen ja tekeminen.  

 
Tarvii ryhmän ja jonkun ohjatun jutun. Tärkeää oli et pääsi kotoa pois 
välillä, sai muuta ajateltavaa ja mulle se oli henkireikä!  

   

Ryhmätoiminnoista liikuntaryhmä sai haastateltavilta kuitenkin paremmat arviot 

työllistymistä edistävien palveluiden kannalta. Tähän vaikuttivat ryhmästä saadut 

ohjeet omaan hyvinvointiin, sekä sosiaaliset suhteet. Liikuntaryhmän vetäjällä oli 

merkittävä rooli siinä, kuinka asiakkaat olivat kokeneet liikunnan. Vastaajat ker-

toivat ryhmän ilmapiirin olleen kannustava ja liikuntaa sai tehdä omaan tahtiin. 

Hankkeen päättymisen jälkeen liikunta oli jäänyt vastaajille pysyväksi osaksi ar-

kea, ja ryhmässä saatu ruoka- ja ravitsemusneuvonta oli koettu myös erittäin hyö-

dylliseksi. Liikunnalla oli fyysisen hyvinvoinnin lisäksi vaikutusta myös 
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psyykkiseen hyvinvointiin, mikä näkyi vastauksissa positiivisuutena liikuntaryh-

mää kohtaan.   

    

  Kuvio 2. Ryhmätoiminta   

   

 

 

Otin tarkasteluun tulosten analysoinnissa myös sen, miksi ryhmätoimintojen ei 

koettu edistäneen työllistymisen polulla etenemistä. Vastauksista nousivat esiin 

toimintaan osallistuneiden asiakkaiden väliset henkilökemiat ja sisällöstä olisi toi-

vottu enemmän tietoa, mitä milloinkin tehdään. Myös ryhmätoiminnan päättymi-

sen jälkeen ei yhdellä vastaajalla ollut jatkosuunnitelmaa, jolloin arvio työllisty-

mistä edistävänä toimintana oli vähäinen. 

 

Ryhmätoiminta edistää asiakkaiden elämänhallintaa silloin kun se on säännölli-

sesti tapahtuvaa, ennalta suunniteltua, mutta kuitenkin tarvittaessa helposti muo-

kattavaa osallistujien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaan. Ryhmätoimintoja tar-

vitaan myös osallistumisen mahdollistamiseen. Niiden kehittäminen asiakkaita 

kuunnellen, heidän kanssaan yhteistyössä, voidaan saavuttaa myös yhteiskun-

nallisestikin merkittäviä hyötyjä.  

 

 

8.4 Haastateltavien työmarkkinatilanne 
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Haastattelussa kysyin myös asiakkaiden työmarkkinatilannetta välittömästi hank-

keessa olon päättymisen jälkeen, sekä sitä mikä heidän tilanteensa oli haastat-

teluhetkellä (Liite 1). 

 

Yksi vastaaja oli aloittanut työkokeilun hankkeessa ja edennyt myöhemmin hank-

keen päättymisen jälkeen, palkkatukityöhön. Kaksi vastaajaa oli hankkeen päät-

tymisen jälkeen siirtynyt kuntouttavaan työtoimintaan suoraan ja kaksi oli jatkanut 

työttöminä työnhakijoina, joten heidän työmarkkina tilanteensa ei ollut muuttunut 

hankkeen aikana. Haastatteluhetkellä kolme vastaajaa oli kuntouttavassa työtoi-

minnassa ja kaksi palkkatukityössä. Tämä osoittaa, että kaikkien vastaajien koh-

dalla oli tapahtunut myönteisiä siirtymiä joko palkkatukityöhön tai työllistymistä 

edistäviin palveluihin, viimeisen kahden vuoden aikana.  

 

 

8.5 Muuta SOSKU-hankkeesta 

 

Haastattelun lopuksi vastaajat saivat kertoa mielipiteensä SOSKU-hankkeesta. 

Kaikille vastaajille hankkeeseen osallistuminen oli ollut positiivinen kokemus, yk-

silöohjaus ja ihmissuhteet mainittiin useammassa vastauksessa. Vastauksista 

nousivat esiin hankkeessa saatu kannustava ilmapiiri, tärkeä porras henkilöille, 

jotka ovat olleet pitkään pois työelämästä. Matala kynnys toimintaan osallistumi-

sessa, sekä itsetunnon koheneminen mainittiin vastauksissa. Myös erilaiset toi-

minalliset menetelmät olivat jääneet osallistujien arkeen pysyviksi, kuten liikunta 

ja valokuvaus. 

  

  

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli saada työllisyysyksikölle tietoja mitkä menetel-

mät sosiaalisessa kuntoutuksessa auttoivat parhaiten asiakasta siirtymään työl-

listymistä edistäviin palveluihin. Työelämäkumppanin ydintehtävien myötä 
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työllistymistä edistävät palvelut olivat avainasemassa, kun menetelmien vaikut-

tavuutta mitattiin. Tutkimuksen myötä esiin nousi myös kehittämisen paikat sosi-

aalisen kuntoutuksen menetelmiin. 

Tutkimukseen haastattelin SOSKU-hankkeeseen osallistuneita asiakkaita ja läh-

tökohtana olivat heidän omat kokemuksensa. Vaikka haastateltavien määrä oli 

suhteellisen pieni, oli vastauksissa selvästi havaittavissa yhtäläisyyksiä kuntou-

tuksessa käytettyjen menetelmien hyödyllisyydestä. 

 

Tutkimustuloksena parhaiten asiakasta auttava toiminta oli yksilöohjaus. Vastaa-

jien mukaan sen hyöty oli suuri työllistymistä edistäviin palveluihin siirtymisessä. 

Yksilöohjauksessa käydyt keskustelut, asiakkaan kuuleminen ja kannustava il-

mapiiri edistivät psyykkistä hyvinvointia, mikä lisäsi osallisuutta ja motivaatiota 

oman hyvinvoinnin lisäämiseen. 

  

Ryhmätoiminta antoi haastateltaville pysyvää sisältöä elämään, ihmissuhteet ja 

oma hyvinvointi nousivat vahvasti esiin, lähes kaikissa vastauksissa. Vaikka toi-

minnan sisällön ei haastateltavat kokeneet lisäävään siirtymistä työllistymistä 

edistäviin palveluihin, tutkimuksessa havaitsin, että osa haastateltavista oli siirty-

nyt ryhmätoiminnoista muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan. 

  

Tutkimustulosta tukee myös Raivion ja Nykäsen (2014, s.131) suositus osallista-

vassa työllisyyspolitiikassa: Asiakkaan tarpeet määrittävät palvelut, jotta näitä tar-

peita ymmärretään, on edellytyksenä säännöllinen, kasvokkain tapahtuva koh-

taaminen, riippumatta siitä mikä organisaatio palveluita tarjoaa. Työllistymistä tu-

kevissa palveluissa tulee panostaa sellaisiin toimintamalleihin ja käytäntöihin, 

jotka selkeästi auttavat asiakasta.   

   

SOSKU-hankkeen kantava idea oli yhteiskehittäminen asiakkaiden ja ammatti-

laisten kesken, tämä ei ehkä ollut toteutunut vastausten perusteella kaikissa ryh-

mätoiminnoissa. Haastatteluissa kävi ilmi, että joissakin ryhmätoiminnoissa ei ol-

lut riittävästi suunnitelmallisuutta, niiden teemat ja sisällöt olisi vastausten perus-

teella voinut olla selkeämpiä. Se mikä lopulta auttaa asiakasta työllistymistä edis-

täviin palveluihin siirtymisessä on hänen motivaationsa lisääminen ja toimintaan 

sitoutuminen. Tähän voidaan päästä vain, jos asiakas otetaan itse mukaan 
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suunnitteluun, autetaan suunnitelman toteutumisessa ja kannustetaan käyttä-

mään omia vahvuuksiaan. Hyvin toteutetulla yksilöohjauksella asiakkaan osalli-

suuden kokemuksen lisäämisellä edesautetaan osallistumistaan ja siirtymään 

työllistymisen polulla eteenpäin.   

 

Usein sosiaalista kuntoutusta toteutetaan kuntouttavana työtoimintana, koska so-

siaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta ovat molemmat sosiaalihuoltolain 

mukaisia sosiaalipalveluita. Kuntouttavan työtoiminnan uuden lakimuutoksen 

myötä asiakkaan aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitel-

maan on kirjattava myös muut työtoiminnan ohella tarjottavat sosiaalipalvelut 

sekä terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalvelut (L 702/2020). Lakiuudistuksen 

myötä kuntouttava työtoiminta on lähempänä sosiaalisen kuntoutuksen määritel-

mää, johon myös sisältyy kuntoutuksen ohella tarjottavat muut tukipalvelut.  

 

Vaikka työllistymistä edistävien palveluiden tarkoituksena on yrittää parantaa ih-

misen työllistymistä, voi se joskus jopa johtaa sen heikentymiseen, jos yksilö ei 

suoriudukaan niistä lain määrittelemillä tavoilla (Stamm, 2017, s.31). Kuntoutta-

vaa työtoimintaa säätelee laki (L189/2001) ja siihen osallistuminen edellyttää, 

että asiakas on jo riittävän motivoitunut, sekä valmis siirtymään työllistymisen po-

lulla eteenpäin. Mikäli kuntouttava työtoiminta keskeytyy syystä tai toisesta, vai-

kutukset asiakkaan toimeentuloon ovat negatiiviset.  Sosiaalinen kuntoutus pe-

rustuu asiakkaan vapaa- ehtoisuuteen, eikä siihen osallistuminen tai osallistu-

matta jättäminen, vaikuta asiakkaan taloudelliseen toimeentuloon. 

 

Kuntouttava työtoiminta on vähemmän työllisyyspolittiinen kuin sosiaalipoliittinen 

toimenpide, koska siihen osallistuvien asiakkaiden siirtyminen työelämään on vä-

häistä. Työtoiminta on useimmiten toimintakykyä ylläpitävä ja ehkä ainoa yhtei-

söllinen toiminta, mistä asiakas selviää (Böckerman, 2017, s.6.)     

  

Asiakkaiden mukaan ottaminen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen si-

sällön suunnitteluun, hyödyttää molempia osapuolia, asiakkaat ovat motivoitu-

neempia, sitoutuvat toimintaan paremmin ja tällöin voidaan puhua osallisuudesta, 

ei pelkästä osallistumisesta. Osallisuuden ja osallistumisen erottaminen toisis-

taan ei ole yksiselitteistä. Osallistuminen lisää osallisuutta ja päinvastoin, mikä 
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vaatii ammattilaiselta kykyä ja taitoa tarjota asiakkaalle häntä parhaiten tukevia 

palveluita.  

 

Oli kyse sosiaalisesta kuntoutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteinen 

nimittäjä näille voisi olla yhteiskehittäminen. Toteutuakseen yhteiskehittäminen, 

ryhmän ohjaajan ei tarvitse suunnitella kaikkea valmiiksi, toimintojen suunnitte-

lussa riittää, että luo rungon ja edellytykset toimintaan. Sen ympärille voidaan 

yhdessä asiakkaiden kanssa rakentaa sellaiset toiminnot, jotka auttavat heitä 

parhaiten elämänhallinnassa sekä hyvinvoinnissa ja ovat helposti saavutettavia, 

kynnyksettömiä palveluita. Kun tämä toimintatapa pystytään juurruttamaan laa-

jemmin kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa, päästään lähemmäksi pa-

rempia siirtymiä kohti työllistymistä edistäviä palveluita.  

 

 

 

 POHDINTA JA EETTISYYS 

 

 

Tutkimuksen kohdistuessa ihmiseen on yleensä tärkeimpinä eettisinä periaat-

teina suostumus, joka perustuu informaatioon, luottamuksellisuus, yksityisyys ja 

seuraukset (Hirsjärvi ym. 2000, s.20).   

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian (2017, 7) mukaan eet-

tisiin periaatteisiin sisältyy myös asiakkaan oikeus ilmaista tunteita ja mielipiteitä, 

sekä itsemääräämisoikeus.  Tutkimukseen osallistuminen oli haastateltaville va-

paa- ehtoista ja he saivat puhelimitse tarkempaa tietoa tutkimuskysymyksistä, 

samalla kun sovimme haastatteluaikoja.  

 

Tutkimukseen on myös sovellettava muiden tieteellisten tutkimusten mukaisia kri-

teerejä, sekä tiedonhankinnassa, tutkimuksessa ja arvioinnissa on huomioitava 

eettinen kestävyys.  Tutkimus on eettisesti hyväksyttävä vain silloin, kun se on 

tehty hyvää tieteellistä käytäntöä edellyttävällä tavalla, sekä ottamalla huomioon 

muiden tutkijoiden tekemiä töitä ja viittaamalla niihin asianmukaisesti (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta, 2012, s.6.) 
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Omaa eettisyyttäni jouduin pohtimaan opinnäytetyötä tehdessä, koska toimin 

kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana, ja osa vastaajista oli haastattelu hetkellä 

kuntouttavassa työtoiminnassa. Haastateltaville korostin tekeväni tutkimusta 

opiskelijan roolissa ja etteivät heidän henkilöllisyytensä paljastu vastauksista. 

Tässä tapauksessa en paljasta paikkakuntaa, missä tutkimus tehtiin, koska sillä 

ei ole loppupäätelmän kannalta merkitystä. Yksittäisiä vastauksia raporttiin kirjoi-

tettaessa en myöskään käyttänyt sukupuoleen tai ikään viittavia tietoja, näin var-

mistin asiakkaiden anonyymiuden. 

  

Opinnäytetyöprosessi alkoi juuri ennen kuin Covid-19-pandemia levisi myös suo-

meen, se lisäsi haasteita luotettavan aineiston etsimiseen, kirjastojen sulkeutu-

essa. Myös alkuperäisen suunnitelmani kasvotusten tapahtuvista haastatteluista 

jouduin vaihtamaan puhelimitse tapahtuviin haastatteluihin. Puhelimitse tapahtu-

neet haastattelut olivat itselleni haastavia, koska olen tottunut työssäni tapaa-

maan asiakkaita kasvotusten, minusta tuntui, että en päässyt niin syvään kes-

kusteluun haastateltavien kanssa niin kuin olisin toivonut. Myös haastatteluiden 

nauhoituksen jouduin perumaan, joten muistiinpanojen kirjoittaminen haastatte-

lutilanteessa oli välillä työlästä. 

  

Tavoitteena oli saada työelämä kumppanille tieto niistä asioista, joista asiakkaat 

hyötyvät siirtymisessä kohti työllistymistä edistäviä palveluita ja mitä toimintoja 

pitäisi kuntouttavassa työtoiminnassa kehittää. Tavoitteeni toteutui ja se myös toi 

uudenlaisia työkaluja asiakkaiden ohjaukseen omaan työhönikin. Haastatteluista 

saamieni vastausten analysointi muutti tutkimuksen ja ajattelun suuntaa pohti-

maan miten ryhmätoimintoja voisi kehittää niin, että asiakkaiden siirtymiset työl-

listymistä edistäviin palveluihin lisääntyisivät. Haastattelussa en kysynyt kehittä-

mistarpeista, mutta vastauksista oli selkeästi havaittavissa, että ryhmätoimintojen 

kehittäminen voisi lisätä positiivisia siirtymiä työllistymisen polulla. 

  

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö kesti liki vuoden ja kokoaikatyön ohella oli vä-

lillä uuvuttavaa. Aikataulussa pysymisen kannalta oli tärkeää jakaa työ pienem-

piin osiin ja tehdä osa kerrallaan. Vaikka opinnäytetyön taustalla on pitkä työko-

kemukseni kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana, sain uutta näkemystä työni 
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kehittämiseen ja paljon ajattelemisen aihetta. Osallisuuden ja osallistumisen oi-

valtaminen ja sen liittäminen käytännön asiakastyöhön oli opinnäytetyössä ehkä 

mieleenpainuvin asia. Oman oppimiseni ja ammatillisuuteni kannalta opinnäyte-

työ ja suuntautumiseni mielenterveys- ja päihdetyöhön, tukivat toisiaan. Pystyn 

tarvittaessa ottamaan laajemmin ja syvällisemmin huomioon mielenterveys- ja 

päihdetyön menetelmiä sosiaalisessa kuntoutuksessa ja kuntouttavassa työtoi-

minnassa. Myös erilaisissa verkostoissa toimimiseen oppimani asiat tuovat lisää 

varmuutta, sekä uusia näkökulmia ja lähestymistapoja.  

  

Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta kulkevat sisällöltään suurelta 

osin käsi kädessä, joten näissä toimenpiteissä olevien asiakkaiden edellytyksiä 

osallisuuden kokemukseen tulisi lisätä. Psyykkinen hyvinvointi on elämänhallin-

nan perusta ja sitä voidaan lisätä oikeanlaisilla, sekä oikea-aikasilla kynnyksettö-

millä palveluilla, toisin sanoen pyritään poistamaan kaikki esteet toimintaan osal-

listumiselta. 

 

Sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistaa työyhteisöön kuuluminen, sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategian tavoitteena on luoda polkuja työttömyydestä kohti työ-

elämää. Työttömyyden ehkäiseminen nuorten ja ikääntyvien kohdalla on tärkeää, 

koska heidän riskinsä jäädä työttömäksi pysyvästi on suurta. Kaikilla työikäisillä 

olisi oltava mahdollisuus osallistua työelämään omien voimiensa mukaan. Par-

haiten työelämästä syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän hoitoaan ja kun-

toutusta, sekä työ- ja toimintakykyä.  (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010, s.8, 

s.13.) Työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen on sosiaalisen kuntoutuk-

sen yksi tavoite. Sosiaalinen kuntoutus on taloudellisuudenkin kannalta tärkeää, 

se vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja voi pidemmällä tähtäimellä 

johtaa työllistymiseen. Työttömissä työnhakijoissa on paljon iäkkäitä, joiden työt-

tömyys on saattanut jatkua jopa vuosikymmenen ajan. 

 

Jatkotutkimus ehdotuksenani olisi selvittää, lisääkö sosiaalinen kuntoutus iäkkäi-

den työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä. Vai riittääkö, että kuntoutus vahvistaa 

iäkkään työttömän elämänlaatua, mikä voi vähentää sosiaali- ja terveydenhuol-

tokustannuksia. 
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LIITE 1. Haastattelulomake 

 

      

      

Sukupuoli ja ikäjakauma tulevat koontina  
niitä ei käytetä yksilöidysti.      

      

Sukupuoli N  M    

ikä        

Hankkeessa olo aika kk.        

      

Mihin yksilö- ja/ tai ryhmätoimintaan osallistuit? 

      

Arviointi 1-5, oliko ohjauksesta hyötyä työllistymisesti kannalta 

tai siihen mihin ohjauduit toiminnan jälkeen.   
1= ei lainkaan hyötyä, 5= erittäin hyödyllinen  

      

Yksilöohjaus  arvioi   

  1-5    

Kotikäynnit        

tapaamiset muualla        

tapaamiset toimistolla        

Ulkoilureitit/ kävely        

Valokuvaus        

Liikunta/ personal trainer        

Maalaus/ piirtäminen        

Muu, mikä        

      

Ryhmätoiminta  arvioi   

  1-5    

Miehen matka ryhmä        

Naisen kuva ryhmä        

Hevosvoimaa ryhmä        

Liikunta ryhmä        

Tallitiimi ryhmä        

Hyvinvointi ryhmä        

Sana- ja kuvaryhmä        

Tuunaus ryhmä        

Avoin ryhmä        

Muu, mikä        

      

      

Tilanteesi hankkeen jälkeen:    

Tilanteesi nyt:      

(sairausloma, työtön, kuntouttava työtoiminta, työssä, opiskelu, muu mikä?) 
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Mitä jäi pysyväksi hankkeesta    

(ihmissuhteet, hyvinvointi, harrastus, jne.)?  

      

Seuraavassa työllistyminen tai muu toimenpide pitää sisällään 

kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, palkkatyön, opiskelun jne. 

      

Mistä oli eniten hyötyä työllistymisen tai muun toimenpiteen kannalta? 

      

Mistä ei ollut lainkaan hyötyä, työllistymisen tai muun toimenpiteen kannalta? 

      

Mitä muuta haluaisit kertoa Sosku- hankkeesta? 
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LIITE 2. Tiedote haastateltaville 

 

Tiedote 1.10.2020   

 

  Hei!   

 

Opiskelen Diakissa sosionomin (AMK)- tutkintoa. Opinnäytetyöni tarkoituksena 

on kerätä tietoa SOSKU- hankkeessa käytettyjen menetelmien vaikuttavuudesta 

työllistymistä edistäviin palveluihin siirtymisessä. Tavoitteena on saada XX-kun-

nan työllisyysyksikölle tietoa niistä menetelmistä, joiden avulla voidaan kehittää 

paikallisesti toimivia sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä kuntouttavaan työtoi-

mintaan.   

Osallistuit XX SOSKU- osahankkeeseen 2015- 2018 välisenä aikana, joten kut-

sun sinut puhelimitse tapahtuvaan haastatteluun. Haastattelu on tarkoitus tehdä 

sinulle sopivana ajankohtana ja siihen tulisi varata aikaa n. 20- 30 minuuttia. 

Haastatteluaineistoon ei ole muilla pääsyä, ja tuloksia käsittelen anonyymisti. 

Valmiissa tuloksissa ei ole haastateltavien tunnistetietoja, eikä muitakaan sellai-

sia asioita, jotka voisivat paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden.   

Mikäli haluat osallistua haastatteluun tai saada lisätietoa haastattelusta, voit lä-

hettää minulle tekstiviestin tai soittaa.   

Osallistumisesi on vapaaehtoista, mutta vastauksesi ovat arvokkaita.   

 

Ystävällisin terveisin   

Tarja Mäkipää    

puh. xxxxxxxxx  


