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1 JOHDANTO 

Keski-Uudenmaan monialaisella yhteispalveluTYP-llä tarkoitetaan Keski-Uudellamaalla 

toimivaa työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua, joka on TE-toimiston, kunnan 

ja Kansaneläkelaitoksen eli Kelan yhteinen malli. TYP:n tavoitteena on tukea pitkäaikais-

työttömiä työllistymään ja ohjata heitä palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. TYP:n tavoit-

teena on asiakkaan työkyvyn edistäminen ja tukeminen yksilöllisesti jokaisen asiakkaan 

henkilökohtainen tilanne huomioiden. Asiakkaan on mahdollista saada tarvitsemansa pal-

velut TYP-mallin avulla keskitetysti yhdestä paikasta. (TE- palvelut 2016.) TYP-toiminta-

malli perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lakiin työllistymistä edistävästä monialai-

sesta yhteispalvelusta. (Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

2014, § 1, § 3, § 4.)   Kuntien, Te-toimistojen sekä Kelan yhteispalvelukokeilu käynnistet-

tiin vuonna 2004. (Blomgren, Karjalainen, Karjalainen, Kivipelto, Saikkonen & Saikku 

2016, 15-16.)  

TYP-palveluiden toiminnan lähtökohtana on lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnallisia 

tavoitteita ja päämääriä. TYP-palveluiden tarkoituksena on pitkäaikaistyöttömyyden vä-

hentäminen sekä työllisyysasteen nostaminen. Työllistymistä edistävän monialaisen yh-

teispalvelulain tavoitteena on ihmisten työurien pidentäminen sekä työvoiman käytettä-

vyys tulevaisuudessa. Tavoitteena on työttömyydestä aiheutuvien kulujen minimointi. 

TYP-palveluiden tavoitteena on selkeyttää eri palveluita. Tavoitteena on myös palveluiden 

tehokas hyödyntäminen sekä palveluiden hyvä saatavuus. Tarkoituksena on yhdenvertai-

suuden tukeminen asuinpaikasta riippumatta. (Pajunen 2016, 3.) 

TYP-palveluiden tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisten suuntien löytyminen monia-

laista tukea tarvitseville työttömille henkilöille. (Arnkil ym. 2008, 314). TYP-toiminta on 

hyvä esimerkki toiminnasta, jossa asiakkaan asema korostuu instituution ehdoilla. Toimin-

nan avulla saadaan käsitystä eri tekijöistä, joiden avulla rakennetaan laajempaa kokonais-

kuvaa ja joilla on merkitystä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. (Jokinen ym. 2000, 

18.) On tärkeää selvittää, kuinka asiakkaita autetaan ja tuetaan auttamistyössä ja yhteis-

kunnan instituutioissa. (Kulmala 2006, 69). 

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa 1.1.2019 lähtien Keski-Uuden-

maan sote-kuntayhtymä (Keusote) ja Keravalla palveluita tuottaa Keravan kaupunki. Ke-

rava ei kuulu Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymään. Keski- Uudenmaan TYP: iin kuulu-

vat Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Pornainen ja Nurmijärvi ja Kerava. Keski- 

Uudenmaan TYP-palveluiden monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat sosiaalityönteki-

jät, sosiaaliohjaajat, terveydenhoitajat, TE- hallinnon asiantuntijat, TE- toimiston 
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psykologit, Kelan työkykyneuvoja ja TYP-johtaja. (Timonen 2018.) Keski-Uudenmaan alu-

eella on asukkaita noin 200 000. Keski-Uudenmaan TYP-palveluissa asiakkaita on noin 

650. 

Työssäni Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä sosiaaliohjaajana olen 

toiminut ryhmissä yhtenä ryhmänohjaajista. Koen ryhmätoiminnan osaksi työtäni, jossa 

työskennellään moniammatillisesti. Olen nähnyt kuinka ryhmässä työskentely voimaannut-

taa asiakasta ja auttaa etenemään kohti työllistymistä. Eteneminen voi tarkoittaa eri reit-

tejä, joilla asiakkaan on mahdollista työllistyä. Ryhmästä voi saada motivaatiota esimer-

kiksi opiskeluihin, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai terveydentilan selvityk-

seen. 

Kehittämishankkeeni ajatus ryhmätoimintaan liittyen lähti liikkeelle työyhteisössä käytyjen 

keskustelujen perusteella. Aihe oli ajankohtainen, koska olimme työyhteisössämme mietti-

neet, että olisi hyvä saada Keski- Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n asiak-

kaille omaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena olisi saada asiakkaiden voimavaroja kasva-

maan niin, että asiakkaiden työllistyminen edistyisi. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA KOHDEORGANISAATIO 

Työttömyyden pitkittyessä tapahtuu eriarvoistumista sekä julkisten menojen kasvamista. 

(Rajavaara ym. 2019, 8.) Työttömien työnhakijoiden aktivoiminen on vahvistunut 2000-lu-

vulta alkaen. Aktivointi on tärkeässä roolissa syrjäytymisen ehkäisemisessä. Pitkittyneen 

työttömyyden on arvioitu olevan merkittävä tekijä syrjäytymistä määriteltäessä. (Raunio 

2009, 273.) Työttömien aktivointia korostava politiikka on vahvistunut 2000- luvulta aina 

näihin päivin saakka. Aktivoinnin merkitys on suuri työttömyyden alentamiseksi. (Karjalai-

nen & Lahti 2006.) 

2.1 Pitkäaikaistyöttömyys 

Nio (2008) mukaan rakeenteellisen työttömyyden alentamiseksi on löydettävä pitkäaikai-

sia ratkaisuja, joilla alennetaan toistuvaa ja pitkäaikaista työttömyyttä. Pitkäaikaistyöttö-

mille sekä vaikeasti työllistettäville asiakkaille on kehitetty erilaisia palveluita, joita Saikku 

(2018) on tutkinut tekemässään väitöskirjassa. Toiminnan avulla on tarkoituksena kehittää 

toimintapolitiikkaa eri palveluiden välillä. Pitkäaikaistyöttömyyden on tutkittu heikentävän 

työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä.  

Työttömällä asiakkaalla voi esiintyä masennusta, ahdistusta, passiivista asennetta elä-

mään ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Pitkittynyt työttömyys passivoi ihmistä, jolloin ihmisen 

on vaikeaa työllistyä myös silloin, kun hänelle olisi työpaikkoja tarjolla. Työttömyys voi 

jopa kroonistua pitkittyessään. (Särkelä 2011, 13; Arnkil ym. (2008) Asiakkaan aktivointi 

on tärkeää pitkäaikaistyöttömien tukemisessa. Asiakkaan aktiiviseksi osallistumiseksi voi-

daan katsoa asiakkaan osallistuminen osaksi yhteiskunnan toimintaa. 

Aktiivisen osallistumisen tukimuodot kohdistuvat usein ihmisiin, joiden asema yhteiskun-

nassa on heikko. Heihin katsotaan kuuluviksi henkilöt, jotka ovat esimerkiksi osatyökykyi-

siä tai pitkäaikaistyöttömiä. Aktiiviseksi osallistumiseksi katsotaan toimintaa, jolla ediste-

tään osallistumista työelämään sekä olemalla sosiaalinen muihin ihmisiin nähden. (Saikku 

ym. 2017, 12.)  

Sosiaalihuoltolaki ja työttömyysturvalaki määrittelevät työntekijän ja asiakkaan kohtaami-

sen monialaista työllistymissuunnitelmaa laadittaessa yhdessä asiakkaan kanssa. On tär-

keää, että asiakas tulee kuulluksi monialaisessa yhteistyössä. Asiakasnäkökulman huomi-

oiminen on asiakkaan edun mukaista toimintaa ja tukee myös asiakkaan itsemääräämisoi-

keutta olemalla mukana palavereissa, joissa käsitellään hänen asioitaan työllistymiseen 

tai sosiaalipalveluihin liittyen. Avoimen vuoropuhelun myötä muodostetaan luottamukselli-

nen asiakas- työntekijäsuhde. Sen avulla on hyvä jatkaa työskentelyä vaikeampienkin 
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asioiden käsittelyssä. (Mäntysaari 1991, 252.) Työttömyysturvalaki korostaa asiakkaan 

velvollisuuksia ja sosiaalihuoltolaki korostaa asiakkaan oikeuksia. (L 2012/1290; L 

2014/1301). 

2.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden malli 

Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten valtuustot ovat päättäneet, 

että Keski-Uudenmaan alueella kehitetään alueellinen sosiaali-ja terveyspalveluiden eli 

sote-malli, joka voidaan liittää Uudenmaan maakuntaan uuden lainsäädännön mukaisesti. 

Kerava ei kuulu Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Keski- Uudenmaan so-

ten alueella asukkaita on noin 200 000. Keski-Uudenmaan sotessa palvelut painottuvat 

lähipalveluihin sekä matalan kynnyksen palveluihin, joita tuotetaan asiakaslähtöisesti ja 

tehokkaasti niin, että alueen asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman hel-

posti. Tästä tulee Keski-Uudenmaan alueella sanonta, että näin tehdään sote ihmisen ko-

koiseksi. Keski-Uudenmaan sote sisältää erilaisia palveluita, joita kuntalaiset tarvitsevat. 

(Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut.) 

Palvelukokonaisuuteen ja niiden saamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Keski-Uu-

denmaan sotessa on valmisteltu uusia toimintamalleja käyttöön otettavaksi jo ennen kuin 

Keski-Uudenmaan sote- palveluihin siirtyminen tapahtui. Keski-Uudenmaan sote oli valin-

nanvapauden kokeilualue. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa 

sote-palveluiden järjestämisestä ja palveluiden tuottamisesta 1.1.2019 alkaen. Kuntayhty-

mässä työskentelee 1.1.2019 alkaen noin 3500 henkilöä. (Keski-Uudenmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelut.) 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteena on turvata asukkaidensa toimivat ja tar-

peenmukaiset palvelut sote-palveluiden alueella. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 

tavoitteena on hallita kustannusten nousua alueellaan. Tavoitteena on myös varmistaa 

asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet liittyen eri palveluihin. Sote- 

uudistuksen tavoitteena on hyödyttää koko alueen väestöä. Keski-Uudenmaan sote-kun-

tayhtymän tavoitteena on luoda palveluiden järjestämismalli yhteistyössä eri toimijoiden ja 

asiakkaiden kanssa yhdessä kasvattamatta kokonaiskustannuksia. (Keski- Uudenmaan 

sote.) 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän keinoja ovat järjestämiskuntayhtymän perustami-

nen sekä erilaiset kärkihankkeet, joiden avulla on tarkoitus turvata asiakaslähtöisyys ja 

laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Keski- Uudenmaan alueella. Keski-Uudenmaan 

sote-kuntayhtymän tavoitteena on pienentää asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin liitty-

viä eroja. On tärkeää, että palvelut ovat oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. Lähtökohtana 
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palveluille on asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin. Tarkoituksena on mahdollistaa asuk-

kaille vastuun ottaminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan palveluita apuna käyt-

täen. Palveluiden tuotanto Keski- Uudenmaan soten alueella on asukaslähtöistä. (Keski- 

Uudenmaan sote.) 

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja muiden palveluiden eri-

koistumisasteet ovat integroituja. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa. Keski- 

Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluohjaus sijoittaa asiakkaat oikea-aikaisesti asiak-

kaan tarpeenmukaisiin palveluihin. Kuntarajat eivät määritä palveluverkon käyttöä.  Keski- 

Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstörakenne ja osaaminen vastaavat asukkaiden 

tarpeita. Tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi, jotta henkilöstö pystyy sitoutu-

maan työhönsä toimiakseen uuden mallin mukaisesti. Henkilöstöpolitiikka on Keski-Uu-

denmaan sote-kuntayhtymän alueella yhdenmukaista. (Keski-Uudenmaan sote) 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on tehnyt palvelulupauksen kuntalaisille. Se sisältää 

lupauksen laadukkaiden palveluiden saannista asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti oi-

kea- aikaisesti eli juuri silloin, kun asiakas tarvitsee palvelua. Asiakkaiden ja hänen läheis-

tensä on saatava palveluista hyvä kokemus. Hyvä palvelu perustuu luottamuksen tuntee-

seen asiakkaan ollessa palvelussa sekä asiakkaan saamaan hyvään kokemukseen. Asi-

akkaan hyvä palvelu perustuu asiakkaan aitoon kuunteluun ja ymmärrykseen asiakkaan 

asiassa. Palvelun on oltava asiakaslähtöistä ja asiakas päättää, ottaako hän palveluita 

vastaan. Asiakastyötä tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. (Keski-Uudenmaan 

sote) 

Henkilökunnan tehtävänä on tukea asiakasta ja ohjata hänet palveluihin, joita hän tarvit-

see sekä palveluihin, jotka tukevat hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan arjessa. Asiak-

kaan hoito ja palvelu perustuvat yhdenmukaisiin menetelmiin, mutta aina yksilölliset tar-

peet huomioiden. On muistettava, että jokainen asiakas on erilainen ja jokaisella asiak-

kaalla on omat yksilölliset tarpeensa, joihin hän palveluita haluaa ja tarvitsee. Kuntayhty-

män sote-palvelut perustuvat jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen yhdessä asukkaiden, 

sidosryhmien ja jäsenkuntien kanssa. (Keski-Uudenmaan sote.) 

2.3 Asiakkuus Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä 

Asiakkuus Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä etenee kuvion 1 esit-

tämällä tavalla. Asiakas ohjautuu TYP:n palveluihin. Sen jälkeen laaditaan monialainen 

työllistymissuunnitelma, jossa on mukana asiakas, TE-asiantuntija sekä sosiaaliohjaaja/ 

sosiaalityöntekijä. Pääsääntöisesti ensimmäisellä tapaamisella TE-asiantuntijan kanssa 

on sosiaaliohjaaja, mutta jos on tiedossa, että asiakkaalla on erityisen tuen tarve, silloin 
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sosiaalityöntekijä ja TE-asiantuntija tapaavat asiakkaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. 

Sen jälkeen alkaa kolmen kuukauden kartoitusjakso, jonka aikana asiakkaalle laaditaan 

palvelutarpeen arviointi ja tehdään terveystarkastus. Asiakas ohjataan palveluihin, joita 

hän tarvitsee ja jotka tukevat asiakkaan työllistymistä. Näitä palveluita voivat olla esimer-

kiksi terveystarkastus, ammatillinen kuntoutusselvitys, kuntouttava työtoiminta tai TE-psy-

kologin palvelut.  

 

 

Kuvio 1. Palvelupolku Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä. Kuvion on 

laatinut TE-asiantuntija. Kuvio julkaistaan hänen luvallaan.  

 

Asiakkaan monialainen työllistymissuunnitelma laaditaan asiakkaan tarpeen mukaan, 

enintään kuitenkin puolen vuoden välein. 

2.4 Ryhmätoiminnan kehittäminen 

Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä on järjestetty ryhmätoimintaa, 

joka tukee asiakkaan voimavaroja. Ryhmätoimintojen kehittäminen on TYP-palveluissa 

ajankohtaista. TYP-palvelut mahdollistavat asiakkailleen palveluita, joihin ryhmätoiminta 

oleellisesti kuuluu.  
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3 TAVOITE JA TARKOITUS 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on järjestää voimavaroja vahvistavaa ryhmätoi-

mintaa suunnittelemalla ryhmätoimintaan työmalli, jota on mahdollisuus käyttää jatkossa-

kin ryhmätoimintojen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Ajatuksena on, että jokainen 

ryhmänohjaaja voi jatkossa käyttää suunniteltua ryhmän työmallia apuna ryhmien suunnit-

telussa ja muokata sitä ryhmän asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja lisätä asiakkaiden voimavaroja ryhmä-

toiminnan keinoin. Toiminnallisen kehittämishankkeen lähtökohtana on käytännönlähei-

syys ja työelämälähtöisyys. Toiminnallinen kehittämishanke toteutetaan tutkimuksellisella 

otteella.  

Työyhteisössä käytyjen keskustelujen perusteella sekä oman kokemukseni perusteella 

voimavaroja vahvistavalle ryhmätoiminnoille on tarvetta. Aikaisempien kokemusteni pe-

rusteella asiakkailla on tarve kuulua johonkin yhteisöön, kuulla muiden ihmisten kokemuk-

sia sekä jakaa omia kokemuksia muille ihmisille. Omien kokemusten jakaminen ovat voi-

mavaroja kasvattavia tekijöitä.  

 

 

 

 

 



8 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

Kehittämishankkeen keskeiset käsitteet ovat TYP-palvelut, asiakaslähtöisyys, moniamma-

tillisuus, ryhmätoiminta, ja voimavarat. Keski-Uudenmaan monialaisella yhteispalvelu 

TYP:ssä oli tarvetta voimavaroja vahvistavalle ryhmätoiminnalle, jonka kohderyhmänä toi-

mivat TYP-palveluiden asiakkaat koko Keski-Uudenmaan alueella. Ryhmätoimintaan osal-

listuminen on helpompaa toiminnallisten menetelmien myötä. Yhdessä tekeminen ja kes-

kustelut yhdessä luovat hyvän perustan ryhmätoiminnalle.  

Työmenetelmät arjen tukemiseksi tukevat yhteisöllisyyttä ryhmässä. (Tanskanen 2015, 

105- 106.) Ryhmätoiminnan avulla ihmiset saavat voimaannuttavia kokemuksia ja löytävät 

arkeensa voimavaroja vahvistavia tekijöitä oman mielenkiintonsa mukaisesti. Vertaistuki 

on myös ryhmätoiminnan voimaannuttava tekijä. Voimavarojen kartuttaminen auttaa ar-

jessa jaksamista. Voimavarojen vahvistaminen tukee ihmistä olemaan osa yhteiskuntaa 

mahdollisimman tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

4.1 TYP-palvelut palvelukokonaisuutena 

Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä asiakkaille suunnitellaan työllisty-

misen tukemiseksi palvelukokonaisuudet, jotka tukevat asiakkaan työllistymistä yhdistä-

mällä eri palveluita. (L1369/2014; Saikku ym. 2017, 8). Kriteerit TYP-asiakkuuden alkami-

selle ovat asiakkaan saama työmarkkinatuki työttömyyden keston perusteella 300 päivää, 

yli 25-vuotiailla työttömyyden keston pituus yhtäjaksoisesti on oltava vähintään 12 kuu-

kautta. Alle 25-vuotiailla työttömyyden kesto on kuusi kuukautta. TYP-asiakkuuden kritee-

rinä on myös monialaisen tuen tarve työllistymisen edistämiseksi. Asiakkuus ei asiakkaan 

näkökulmasta katsoen ole vapaaehtoista. (Kerminen 2015; L1369/2014.)  

Asiakkaan ohjaaminen TYP-palveluihin tapahtuu TE-toimiston, kelan tai kunnan puolelta. 

Asiakkuuden käynnistyminen päätetään TYP-palveluissa. (Työllistymistä edistävän monia-

laisen yhteispalvelun (TYP) palvelumuotoilun loppuraportti 2018.) Nämä kriteerit TYP-asi-

akkuuteen on kirjattu lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. 

(L1369/2014.) Monialaisen yhteispalvelu TYP:n asiakkaaksi siirtyminen on velvoittavaa 

palvelua, johon asiakkaan täytyy sitoutua. (Kerminen 2015; L1369/2014.) 

Palvelutarpeen arviointi ja kartoitus tehdään asiakkaalle heti, kun asiakas ohjautuu TYP:n 

palveluihin. Lakisääteinen kartoitusjakso TYP-palvelussa kestää kolme kuukautta ja kysei-

sen kolmen kuukauden aikana selvitetään asiakkaan työllistymiseen vaikuttavat asiat, 

joita ovat esimerkiksi asiakkaan terveydentila sekä muu työ-ja toimintakyky. Palvelutar-

peen arviointi sisältyy kolmen kuukauden kartoitusjakson palveluun. Jokaiselle asiakkaalle 



9 

laaditaan oma, yksilöllinen monialainen työllistymissuunnitelma asiakkaan voimavarat ja 

yksilölliset edellytykset työllistymiselle huomioiden. Kartoitusjakson aikana asiakasta tue-

taan, jotta asiakas motivoituisi ja sitoutuisi työllistymistä edistävään palveluun. Asiakkaalla 

on tukenaan sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan, Te-asiantuntijan ja 

Kela-asiantuntijan tuki. (Loppuraportti 2018.) TYP-palvelussa on tärkeää hyödyntää eri 

ammattilaisten osaamista, jotka monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä työskentelevät. Eri 

ammattiryhmien osaamisen ja taitojen yhdistäminen tukee asiakkaan eteenpäin pääse-

mistä. Palvelun tavoitteena on saada asiakas työllistymään. Haasteena saattaa olla vah-

vuuksien säilyttäminen, joita eri ammattiryhmissä on. (Caswell & Larsen 2015; Saikku 

2018, 62- 67.) 

Palvelutarpeen arviointi ja monialainen työllistymissuunnitelma tehdään asiakkaalle yksi-

löllisesti palvelutarvearvion perusteella yhdessä asiakkaan kanssa. Monialaista työllisty-

missuunnitelmaa laatimassa ovat asiakas, Te-asiantuntija ja sosiaalityöntekijä tai sosiaa-

liohjaaja. Asiakkaan monialaisessa työllistymissuunnitelmassa käydään läpi asiakkaan 

elämäntilanteeseen liittyviä asioita, esimerkiksi työllistymiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin, 

terveyteen sekä mahdolliseen kuntoutukseen liittyviä palveluita, joita TYP:ssä on asiak-

kaalle tarjota. Asiakas ohjataan tarvittaessa yhteistyötahojen tarjoamiin palveluihin. Näitä 

palveluita ovat esimerkiksi kaupungin Työllisyyspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut 

tai kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavat yhteistyötahot. (Laki työllistymistä edistävästä mo-

nialaisesta yhteispalvelusta 4§, 5§.) 

Asiakkaan velvollisuuteen ja vastuuseen kuuluu toteuttaa yhdessä laadittua suunnitelmaa 

siten, että hän hakeutuu ja osallistuu hänelle suunniteltuihin ja tarjottuihin palveluihin. Asi-

akkaan on myös ilmoitettava hänen kanssaan työskenteleville viranomaisille, että työllisty-

missuunnitelmassa olevat tavoitteet ovat toteutuneet sovitussa ajassa. Asiakkaalle lähete-

tään noin kolmen kuukauden välein kutsu saapua velvoittavalle tapaamiselle, jossa käy-

dään yhdessä asiakkaan kanssa läpi tavoitteiden toteutuminen sekä mietitään, mikä on 

seuraava tavoite, johon asiakas pyrkii. Jos asiakas ei saavu velvoittavalle kutsulle tai hä-

nen tavoitteensa eivät ole täyttyneet tai toteutuneet, se voi vaikuttaa hänen saamiinsa ra-

hallisiin etuuksiin, esimerkiksi työmarkkinatukeen tai toimeentulotukeen, joita voidaan lei-

kata tai lakkauttaa selvityksen ajaksi kokonaan. (L1369/2014.) 

Työllistymistä edistävällä palvelujaksolla monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä tarkoite-

taan jaksoa, jolloin TYP:n eri viranomaiset tarjoavat asiakkaalle palveluita. Palvelut sovite-

taan asiakkaalle yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Ajatuksena on se, että asiakas saa tar-

vitsemansa palvelut yhdestä ja samasta paikasta ja niin sanottua luukulta luukulle juokse-

mista ei tule. TYP: n viranomaiset ohjaavat, tukevat ja seuraavat asiakkaan etenemistä ja 
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tekevät asiakkaan ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa yhteistyötä. Asiakas 

osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuihin tapaamisiin ja palveluihin. (Loppuraportti 

2018.) 

Asiakkuus työllisyyttä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP:ssä päättyy silloin, 

kun TE-toimisto ja kunta ovat yhdessä arvioineet, että palvelulle ei ole enää tarvetta. Pal-

velun tarve voi päättyä esimerkiksi silloin, kun asiakas on työllistynyt, aloittanut opiskelun, 

aloittaa äitiysloman, aloittaa vankeusrangaistuksen tai hän ei ole sitoutunut TYP:n palve-

luihin. Katsotaan, että asiakas ei ole sitoutunut palveluun silloin, jos asiakas laiminlyö so-

vittuja tapaamisia ilmoittamatta siitä etukäteen. (L1369/2014). Asiakkuus voidaan päättää 

tietyin perustein missä vaiheessa vain TYP:n asiakkuutta, mutta ei kuitenkaan kartoitus-

jakson aikana. (Loppuraportti 2018; Työkalupakki 2016.) 

Asiakkuuden päättyessä tehdään loppuarvio ja asiakas osallistuu loppuarvion tekemiseen. 

Loppuarvio sisältää tietoa siitä, koska asiakkaan asiakkuus monialaisessa yhteispalvelu 

TYP:ssä on alkanut, kuinka työllistymisprosessi on edennyt, palveluiden käyttämisestä 

sekä syy, miksi asiakkaan palveluntarve päättyy. Jos asiakas ei pääse mukaan palvelutar-

peen päättämiseen, niin silloin loppuarvio postitetaan asiakkaalle hänen antamaansa 

osoitteeseen. Asiakkaalta pyydetään palautetta saamastaan palvelusta. Asiakkuuden 

päättyessä varmistetaan, että asiakas ei jää niin sanotusti tyhjän päälle, vaan hänen jatko-

polkunsa suunnitellaan ja varmistetaan se esimerkiksi niin, että loppuarvio tapaamiseen 

voidaan pyytää toisen tahon, esimerkiksi aikuissosiaalityön virkailija, jolloin asiakkaan asi-

akkuus siirtyy aikuissosiaalityöhön. (Loppuraportti 2018; Työkalupakki 2016.) 

Inhimillinen, kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen on tärkeää. Asiakkaan kokiessa 

tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi se mahdollistaa luottamuksen syntymisen asiakkaan 

ja työntekijöiden välille. Myönteisen asiakassuhteen luomiseen vaikuttaa myös se, että 

asiakkaan asioista ollaan oikeasti kiinnostuneita ja kuunnellaan asiakasta ilman kiireen 

tuntua. Asiakkaan asioihin on aina paneuduttava, niin että hän tietää, mistä asiasta on 

kyse. Asiakkaan saatavilla oleviin tietoihin on perehdyttävä ennen varsinaista asiakaskoh-

taamista. Kielen merkitys on tärkeää.  

Jos asiakkaan Suomen kielitaito ei ole hyvää, on parempi pyytää tulkki paikalle. Näin asia-

kas ymmärtää, mistä oikeasti on kyse ja hän voi luottaa siihen, että myös häntä ymmärre-

tään. Työntekijän on käytettävä muutenkin kieltä, jonka myös asiakas ymmärtää eli am-

mattisanaston käyttö ei ole suotavaa asiakastilanteissa, vaan on käytettävä arkikieltä ja 

tuttuja sanoja. (Pohjola 2010, 52.) 
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4.2 Asiakaslähtöisen työskentelyn huomioiminen 

Asiakas on kohdattava yksilöllisesti, ihmisarvoisena yksilönä. Asiakaslähtöisessä työsken-

telyssä on tärkeää järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut asiakkaalle mahdollisimman 

toimiviksi. Asiakasta on kuultava ja hänen mielipiteensä on otettava huomioon, kun häntä 

koskevia palveluita suunnitellaan hänelle. Asiakaslähtöisen palvelun tulee olla vastavuo-

roista ja se edellyttää vastavuoroisuutta sekä yhteisymmärrystä asiakkaan ja palveluntar-

joajan välillä. Asiakaslähtöinen toiminta perustuu aina yhteistyöhön ja siihen, että toimi-

taan yhdessä.  

Asiakaslähtöisen työn lähtökohdat ovat asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia tukevaa 

työskentelyä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa toimintaa asiakkaan 

edun parhaaksi. Asiakkaan kanssa työskennellessä avoimuudella ja luottamuksen saami-

sella saadaan paljon hyvää aikaan ja asiakkaan asioita eteenpäin. (Virtanen ym. 2011, 

19.) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja asiakkaan oikeuksista 4 ja 8 § määrittelee 

asiakkaiden toiveiden, mielipiteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen sosiaali-

huoltolain edellyttämää toimintaa toteuttaessa.  

Asiakkaan etu on aina ensisijaista ja se tulee huomioida asiakasta koskevissa päätök-

sissä. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kuunneltava ja kunnioitettava. Asiakkaalle on 

annettava mahdollisuus osallistua häntä koskeviin päätöksiin ja palveluiden suunnitteluun 

sekä niiden toteuttamiseen. Sosiaalipalvelujen on oltava asiakaslähtöisiä. Asiakkaan koh-

taaminen on tärkeä osa monialaisen yhteispalvelu TYP:n palvelua asiakkaalle. Kohtaami-

sen lähtökohtana on, että asiakkaan omia ajatuksia, toiveita ja haasteita kuunnellaan avoi-

mesti ja asiakkaalta kysytään asioita. Tähän perustuu palvelutarpeen arviointi asiakkaan 

tullessa TYP-asiakkuuteen. Luottamuksen syntymisen kannalta on tärkeää, että asiakasti-

lanteessa asiakas kohdataan ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelu toteutetaan kes-

kustelemalla ihminen ihmiselle. (Pohjola 2010, 53.) 

Tuija Nummela (2011, 84-86). kertoo väitöskirjassaan siitä, mitä odotuksia asiakkailla on 

aikuissosiaalityön asiakkuudessa. Asiakkaat toivovat tulevansa kohdelluiksi tasavertaisina 

ihmisinä suhteessaan työntekijään sekä toisiin asiakkaisiin. Lisäksi asiakkaat toivovat tule-

vansa kuulluksi ja kohdatuksi. He toivovat, että heihin suhtaudutaan asiallisesti, olipa hei-

dän elämäntilanteensa mikä tahansa. Asiakkaat toivovat myös, että heillä olisi toimiva yh-

teydenpito työntekijöidensä kanssa. 

Olen itse kokenut asiakastyötä tehdessäni, että silloin, kun asiakkaan kohtaa ihminen ih-

miselle asenteella, asiakas rentoutuu tapaamisessa ja haluaa kertoa asioistaan ja pyytää 

apua tilanteeseensa. Kukapa meistä haluaisi avautua asioistaan tuntemattomalle 
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ihmiselle ennen kuin luottamus häneen on syntynyt. Olen työssäni saanut asiakkailta pa-

lautetta myös siitä, että toimisto tapaamispaikkana on jäykkä ja virallinen. Olen tehnyt 

huomioita, että silloin, kun asiakas tavataan jossakin muualla, esimerkiksi ryhmätilan-

teessa, ovat asiakkaat rennompia ja haluavat myös kertoa asioistaan enemmän, kuin ta-

paamisella toimistossa. Myös se, että työntekijä on vastaanottavaisen ja ystävällisen oloi-

nen, antaa asiakkaalle luottamusta. Millään ammattinimikkeillä ei ole merkitystä, jos taitoja 

kohdata toinen ihminen ei ole. Joskus on hyvä laskeutua sieltä ammattinimikkeen takaa ja 

vain olla asiakkaan kanssa kuunnellen ja keskustellen. 

Valitettavaa kuitenkin on se, että asiakkaan odotukset ja toiveet eivät aina toteudu tai ne 

toteutuvat vain osittain. Asiakkaat kokevat usein, että työntekijöillä on liian kiire ehtiäkseen 

kuunnella kuunnolla. Kiireen tunnun kyllä aistii ja vaistoaa. Asiakkaat voivat kokea myös, 

että työntekijä haluaa heidät vain nopeasti pois tapaamiselta eikä työntekijää koeta sitou-

tuneeksi auttamaan asiakasta. Muihin palveluihin ohjaaminen on tapahduttava asiantunte-

vasti ja asiakkaalle kertoen, että miksi asiakas ohjataan kyseiseen palveluun. (Pohjola 

2010. 53.) 

4.3 Moniammatillisuus työskentelyssä 

Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan käsitettä yhteistyöstä, jossa työskentelee mo-

nen eri alan asiantuntijoita yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan parhaaksi eli tapaa 

tehdä yhteistyötä organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä. (Isoherranen 2008, 33.) 

Moniammatillinen yhteistyö on asiakkaan kanssa työskentelyä asiakaslähtöisesti niin, että 

eri ammattiryhmät yhdistävät tietonsa ja taitonsa palvellakseen asiakasta mahdollisimman 

laajasti ja mahdollisimman hyvin. Työskentelyssä asiakkaan oma näkemys ja mielipide 

ovat keskeisessä roolissa. (Isoherranen 2005, 14). 

Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa ammattihenkilöiden sekä orga-

nisaatioiden välistä yhteistä työskentelyä. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on mo-

niammatillisen yhteistyön lähtökohdat sekä yhteisen hyödyn saavuttaminen asiakkaan 

parhaaksi. (Pärnä 2012, 5, 141). Kaikki erilainen yhteistoiminta on toimintaa aktiivisesti 

sekä osallistumista tukevaa toimintaa. Eri verkostoissa yhdistetään resursseja, syvenne-

tään omia tietoja, taitoja ja osaamista sekä vahvistetaan omaa osaamista koordinoimalla 

ja sovittamalla erilaisia toimintoja yhteen.  

4.4 Kuntouttavan työtoiminnan palvelu 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain määrittelemää palvelua, jonka kehittämi-

sestä ja lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. (L189/2001.) Kuntouttavaa 
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työtoimintaa järjestää kunta. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat 

olleet työttöminä pitkään tai joiden työllistyminen on vaikeaa esimerkiksi terveydentilaan 

liittyen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa asiakkaan työllisty-

mismahdollisuuksia, elämänhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja työttömyydestä aiheu-

tuvien toimintakyvyn kielteisiä vaikutuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018.)  

Syrjäytyminen on vaarana silloin, kun työttömyys on pitkittynyt. Syrjäytymisestä puhutaan 

silloin, kun asiakas kokee jäävänsä pois yhteiskunnan palveluista tai hän ei halua tai pysty 

ottamaan palveluita vastaan. Riskitekijöitä syrjäytymiseen ovat esimerkiksi putoaminen 

työmarkkinoiden ulkopuolelle, elämänhallintaan liittyvät ongelmat tai yksinäisyyden tunne 

ja kokemus. (Nordic Centre for welfare and social issues 2016, 9.) 

Kuntoutuminen voidaan määritellä muutosprosessiksi, jonka tarkoituksena on antaa ihmi-

selle valmiuksia toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja itsenäisen selviytymiskyvyn lisääntymiseen 

ja vahvistumiseen. Voidaan puhua muutosprosessista, jossa ihminen on silloin, kun hän 

osallistuu kuntouttavaan toimintaan. Tavoitteena kuntoutumisessa ja kuntouttamisessa on 

ihmisen työllistymisen edistäminen. Kuntoutuksen on oltava aina suunnitelmallista toimin-

taa asiakkaan hyväksi. (Sosiaali – ja terveysministeriö. Kuntoutusselonteko 2002, 3.) 

Kuntouttavan työtoiminnan laki (189/2001) säätää kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-

sestä. Silloin, kun työtön henkilö saa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, häneen voi-

daan soveltaa kuntouttavan työtoiminnan lakia. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada palve-

luita, joita tarjoaa työ- ja elinkeinotoimisto, ennen kuin hän ehtii tulla kuntouttavasta työtoi-

minnasta laaditun lain piiriin. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018.)  

Sosiaalihuoltolaki (L1301/2014.)  määrittelee, että sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus 

palvelutarpeen arviointiin, jonka mukaan hänelle määritellään hänen yksilöllisiä tarpeitaan 

vastaavat palvelut. Jos asiakkaan suunnitelmaan kirjataan kuntouttava työtoiminta palve-

luna niin suunnitelman nimi on aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan 

kuntouttavan työtoiminnan paikka, sisältö, jakson pituus, tavoitteet, työtehtävät ja muut 

jakson aikana tarjottavat palvelut. TYP:n asiakkaille tehdään monialainen työllistymissuun-

nitelma yhdessä TE-hallinnon kanssa. Mukana työllistymissuunnitelmaa laadittaessa on 

aina asiakas sekä TYP:n sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. (Terveyden- ja hyvinvoin-

ninlaitos 2018.) 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä on kunta. Kunta voi tehdä sopimuksen myös toi-

sen kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä esimerkiksi viereisessä 

kunnassa. Keski- Uudenmaan soten alueella asiakkaat voivat valita kunnan, jonka kun-

touttavan työtoiminnan paikkaan he haluavat osallistua. Kuntouttavaa työtoimintaa 
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järjestetään myös rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan tai 

valtion viraston kanssa. Yritykset eivät voi tarjota kuntouttavaa työtoimintaa. Yrityksissä on 

mahdollista olla työkokeilussa. (L189/2001). 

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö sovitaan asiakkaan osaamisen ja työ-ja toimintakyvyn 

mukaan niin, että se tukee hänen toimintakykyään ja elämänhallintaansa mahdollisimman 

paljon. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö vaihtelee hyvinkin paljon riippuen kuntouttavan 

työtoiminnan järjestäjätahosta. Asiakas voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa sopimuk-

sella, jonka kesto voi olla 3kk tai enintään 24 kuukautta. Sinä aikana asiakas osallistuu 

kuntouttavaan työtoimintaan 1-4 kertaa viikossa, 4-6 tuntia päivässä.  

Kuntouttavassa työtoiminnassa ollessaan asiakas saa kuntouttavan työtoiminnan läsnä-

olopäiviltä yhdeksän euron ylläpitokorvauksen työmarkkinatuen lisäksi. Jos asiakas kulkee 

toiselta paikkakunnalta kuntouttavaan työtoimintaan, hänelle korvataan matkakulut. Kulku-

neuvona voi olla myös oma auto, jolloin korvaus maksetaan ajettujen kilometrien mukaan. 

Jos asiakkaan terveydentila tai jokin muu erityinen syy vaatii, voidaan asiakkaalle myön-

tää matkakorvaus, joka voi olla bussikortti, yksittäisten bussimatkojen korvaus tai oman 

auton käytön mukaan maksettava kilometrikorvaus. (L189/2001). 

4.5 Ryhmätoiminta kuntoutusmuotona 

Erilaisia ryhmiä tarvitaan harjoittamaan muiden ihmisten kanssa työskentelyä. On myös 

tehtäviä tai asioita, joista ihminen ei voi yksin suoriutua, vaan hän tarvitsee muiden ihmis-

ten apua ja tukea. Ryhmien toiminnassa keskeisessä osassa on kokemus ryhmään kuulu-

misessa, olla osana ryhmää. Vertaistuen saaminen ja antaminen on tärkeää ryhmässä 

työskentelyssä. Yksittäisen henkilön voima yksittäin on aika rajallinen ja pieni, mutta ryh-

mässä toimimisella voidaan saada aikaan paljon suuria ja tärkeitä asioita. (Helkama, Myl-

lyniemi, Liebkind 1999, 256.) 

Ryhmätoiminnassa on tärkeää kohdata asiakas yksilönä, mutta kuitenkin niin, että hän on 

osa muuta ryhmää. Ryhmänohjaajan tehtävänä ryhmätoiminnassa on huolehtia ryhmän 

asiakkaiden hyvinvoinnista sekä kaikesta ulkoisesta toiminnasta, joka ryhmän ohjaami-

seen liittyy. Ryhmän ohjaajat tai ohjaaja on myös yksi osa ryhmää. Ryhmän ohjaaja on 

yksi jäsen osana ryhmää. Usein ryhmä muodostaa itse itsensä, mutta ryhmä tarvitsee sii-

hen ohjaajan apua ja tukea. Ryhmäytyminen alkaa usein heti ensimmäisestä tapaamis-

kerrasta lähtien, mutta siihen tarvitaan myös ohjaajan antamaa panosta ja ohjausta. Oh-

jaajan tehtävänä on antaa säännöt ja raamit ryhmätyöskentelylle. (Lindroos, Segercrantz 

2009, 30- 31.) 
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Ryhmätoiminta on myös kustannustehokasta toimintaa kuntoutus- ja hoitotyössä. Ihmiset, 

jotka kokevat olevansa samanlaisessa elämäntilanteessa, löytävät voimaa ja tukea elä-

mäntilanteeseensa toisista samankaltaisissa tilanteissa olevilta ihmisiltä. Elämäntilanteen 

jakavat ihmiset löytävät toisistaan voimaa ryhmässä. Ryhmätoimintaan osallistuessaan 

asiakkaat voivat saada siitä enemmän, kuin yksittäisistä tapaamisista asiantuntijoiden 

kanssa. Ryhmää muodostettaessa on tärkeää ryhmän koko, asiakkaat, asiakkaiden per-

soonalliset luonteenpiirteet ja erilaisuus sekä ryhmänohjaajien ammattitaito ja persoonalli-

suus. (Niemistö 2004, 35.) 

4.6 Hyvinvoinnin merkitys 

Ihmisen hyvinvointiin kuuluvat fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen 

hyvinvointi. Kun puhutaan fyysisestä hyvinvoinnista, sillä tarkoitetaan toimintakykyyn liitty-

viä edellytyksiä. Niitä ovat esimerkiksi liikkuminen, syöminen, nukkuminen sekä kyky suo-

riutua arjen perusasioista, kuten esimerkiksi peseytyminen ja asioiden itsenäinen hoitami-

nen. Myös arjen eri askareet, vapaa- ajan viettäminen, kodin ulkopuolisten asioiden hoita-

minen kuuluvat olennaisesti fyysisen toimintakyvyn käsitteeseen. (Rissanen 1999, 8.) 

Psyykkisellä hyvinvoinnilla tarkoitetaan kykyä suoriutua erilaisista henkistä ja älyllistä työs-

kentelyä vaativissa tehtävissä. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä käsitellä ja 

ottaa vastaan tietoa sekä muodostaa käsityksiä asioista sekä ympäröivästä maailmasta. 

Elämänhallinnan tunteen kokeminen, todellisuudentaju, itseluottamus, oppiminen, toimin-

nallisuus, optimismi sekä yleinen tyytyväisyys omaan elämäänsä ovat olennainen osa 

psyykkistä hyvinvointia. Ihmisen ollessa psyykkisesti toimintakykyinen, hän toimii tehok-

kaasti ja järkevästi. Silloin hän tuntee arvostavansa itseään sekä muita ihmisiä ja suhtau-

tuu omaan tulevaisuuteensa luottavaisesti. (Suvikas ym. 2006, 84- 85.)  

Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan edellytyksiä suoriutua elämässä muiden ihmisten 

kanssa. Se käsittää toimimista vuorovaikutussuhteissa. Suhteet omaisiin ja ystäviin onnis-

tuvat ja kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on luonnollista. Harrastusten sujuminen 

yksin tai muiden ihmisten kanssa tukee sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi harrastukset, yk-

sin tai toisten ihmisten kanssa, kuuluvat sosiaalisen toimintakyvyn alueelle. (Heikkinen 

ym. 2006, 106.)  

4.7 Voimavarojen kasvaminen 

Voimavarat syntyvät henkilön oman kokeman ja oivallusten kautta. Kokiessaan voimaan-

tumisen tunnetta, ihminen pystyy tekemään asioita, joita hän ei aikaisemmin pystynyt te-

kemään tai edes uskonut pystyvänsä tekemään. (Ekström ym. 2008, 23.) 
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Voimaantuminen on tärkeää ihmisen oman kasvun ja kehittymisen vuoksi. On tärkeää, 

että ihminen pystyy myöntämään, että tarvitsee apua voidakseen kasvattaa omia voima-

varojaan. Voimavarat syntyvät silloin, kun ihminen kokee olevansa tärkeä ja tulevansa 

kuulluksi ja kohdelluksi arvokkaana yksilönä. Voimavarat eheytyvät tarpeista, jotka tulevat 

tyydytetyiksi. 

Silloin, kun ihmisen perusolot ovat turvalliset, syntyy jaksamisen tunne. Tunne perustuu 

siihen, että ihminen kokee olevansa hyväksytty, ymmärretty ja rakastettu. Tämä tunne on 

voimauttava tekijä ihmisen elämässä ja auttaa jaksamaan. Voimavaroja tuo myös itsensä 

ilmaisun tunne. Tällä tarkoitetaan sitä, kun ihminen voi aidosti kertoa, mitä hän ajattelee 

kokemastaan asiasta tai tapahtumasta. Ihmisen omat kokemukset selviytymisestä sekä 

muiden ihmisten kokemukset elämän haasteiden voittamisessa voivat tuoda voimavaroja 

eteenpäin menemiseksi.  

Vahvuudet, tiedot ja taidot ovat myös voimavaroja, joiden avulla on mahdollisuus mennä 

elämässä ja asioissa eteenpäin kohden omia tavoitteita. Voiman ja voimaantumisen tunne 

auttaa näkemään vaikeatkin asiat kohdattavina mahdollisuuksina sekä tunteena, että kai-

kesta selvitään. (Ekström ym. 2008, 54.) 

Ryhmässä toimiminen ja muu sosiaalinen kanssakäyminen tuo voimaantumista varsinkin 

silloin, jos ihminen kokee olonsa ryhmässä hyväksi ja turvalliseksi. Vertaistuen saaminen 

auttaa ihmistä voimaantumaan ja näkemään tulevaisuutensa valoisampana. Voimavaro-

jen vahvistuminen auttaa hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden lisääntymisellä. Elämään tulee 

uutta sisältöä voimavarojen vahvistumisen myötä. (Wahlbeck ym. 2017.) 
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5 KEHITTÄMISMENETELMÄT 

Kehittämishankkeeni on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

tavoitteena on ohjeistaa, opastaa, järjestää ja järkeistää käytännön toimintaa. Toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön sisältyy toiminnallinen osuus sekä opinnäytetyön raportointi, joka 

sisältää prosessin dokumentoinnin sekä prosessin arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistetään käytännön toiminta ja toimintaan ohjeista-

minen sekä toiminnan järjestäminen ja toiminnan osuuden kirjaaminen eli raportointi. Toi-

minnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys. 

Toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisella otteella. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 9-10.)  

Kehittämis- ja aineistonkeruumenetelmät ovat menetelmiä, joiden avulla kerätään erilaista 

tietoa kehittämistoiminnasta. Tietoa keräämällä mahdollistetaan tutkittavan tiedon kerää-

minen sekä tiedon analysointi. Sen tarkoitus on myös tiedon luotettavuuden toteen näyttä-

minen. (Toikko & Rantanen 2009, 129-130.) Toimintatutkimuksessa on tarkoitus toteuttaa 

toimintaa sekä tutkimusta yhdistäen ne toinen toisiinsa. Toimintatutkimuksessa yhdiste-

tään käytännön työ ja siellä olevien ongelmien tiedostaminen sekä ongelmien poistami-

nen. Yhteistyön merkitys on suuri, koska yhteistyöhön on tarkoitus jokaisen osallistua. Yh-

teistyö vaatii tavoitetta, joka on kaikille osallistujille yhteinen sekä kiinnostusta siitä, miten 

asioiden halutaan olevan. Tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan ongelma yhdessä ja 

saada samalla aikaan muutosta. (Kananen 2009, 9.) 

Tutkimuksen kohderyhmä on valittu Keski-Uudenmaan TYP:n asiakkaista. Asiakkaat ovat 

ryhmässä kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella ja asiakkaat ovat tietoisia siitä, että sa-

malla, kun toimin ryhmänohjaajana, toteutan myös kehittämishankettani. Tutkimuksesta 

saamani aineiston käsittelen ja tutkin ainutlaatuisena aineistona. Tutkimusta toteutan jous-

tavasti tilanteiden mukaan. Tutkimukseni ei välttämättä tarvitse noudattaa ennalta laadit-

tua tutkimussuunnitelmaa.   

Tutkimusaineisto koostuu jokaisen ryhmäkerran jälkeen kerätystä kirjallisesta palaut-

teesta, joka kerättiin ryhmään osallistuvilta henkilöiltä. Tutkimusaineisto koostuu myös päi-

väkirjakirjamerkinnöistä, joita kirjasin koko ryhmäprosessin ajan suunnittelusta toteutuk-

seen. Aineistoa keräsin myös asiakkaita haastattelemalla sekä havainnoimalla ja koke-

malla tilanteita ryhmätoiminnoissa. 

Yhteenvedon tutkimusaineistosta teen niin, että jokaisen kysymyskohdan vastaukselle on 

vihkossa oma sivu, johon kasaan asiakkaiden vastauksia.  Päiväkirjamerkintöjä minulla 

runsaasti. Aineistoa kertyi 30 A4 sivun verran. Päiväkirjamerkintöihin olin kirjannut myös 
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asiakkaiden kanssa käydyt yksittäiset keskustelut sekä kaiken havainnoimani ryhmäker-

roilta. Kirjallisista palautteista tein yhteenvedon kirjoittamalla jokaisen kysymyskohdan alle 

kaikki ryhmän asiakkaiden vastaukset tehden niistä selkeän ja yhtenäisen tiivistelmän. Ai-

neistojen analysoinnin jälkeen tein vastauksista SWOT- analyysin. SWOT- analyysiin ke-

räsin yhteenvedon kaikista käyttämistäni tutkimusmenetelmistä. 

5.1 Tutkimuspäiväkirja 

Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytän tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjoitan ylös näke-

määni, kokemaani ja havainnoimaani ollessani ryhmässä ryhmänohjaajana. Tutkimuspäi-

väkirjan tarkoituksena on kehittää omaa oppimista ja ajattelua tutkimusprosessin kirjaa-

misprosessissa. Tutkimuspäiväkirja toimii tutkijan itseanalyysimenetelmänä. Tutkimuspäi-

väkirjaan kirjataan ylös tutkijan omia ajatuksia, tietoa tutkittavasta kohteesta sekä tutkijan 

omasta prosessoinnista tutkimuksen aikana. Tutkimuspäiväkirjaa voidaan pitää myös tut-

kijan itsensä kehittämisen työvälineenä. (Korpiola 2006, 1-3.) 

Kirjaamisen teen ryhmän aikana niin, että se ei herätä huomiota. Suurimman osan kirjaa-

misesta päiväkirjaan teen heti ryhmäkerran päätyttyä. Tutkimuspäiväkirjan pitäminen on 

hyvä keino purkaa ajatuksia, joita minulle mahdollisesti nousee ryhmän aikana tai ryhmän 

jälkeen. Käytän tutkimuspäiväkirjaa myös ryhmäsuunnitteluissa apuna, koska koen sen 

tärkeäksi omien ajatusten selventämiseksi ryhmän suunnitteluprosessin aikana. Tutkimus-

päiväkirjaan kirjaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä itse ryhmästä sekä yhteiskun-

nallisiin asioihin ja kokemuksiin liittyen. Tutkimuspäiväkirjan pitäminen auttaa minua kehit-

tämishankkeen prosessissa. Kirjaan tutkimuspäiväkirjaan jo ryhmän suunnitteluvaiheessa 

ideoita ja haasteita, joita koen suunnitteluvaiheessa.  

Jokaiselta ryhmäkerralta kirjaan tärkeitä asioita, joita havaitsen ja kuulen. Havaintoni ja 

kuulemani kohdistuu asiakkaisiin sekä ryhmänohjaajiin. Tutkimuspäiväkirjaan kirjaan ylös 

myös hyviä löytämiäni tutkimuksia tai muita lähteitä, joista ajattelen olevan hyötyä kehittä-

mishankkeessani. Tutkimuspäiväkirjaa lukiessani saan hyvin kiinni niistä ajatuksista ja 

tunteista, joita kullakin ryhmäkerralla tulee olemaan. Tulen huomaamaan omassa kirjoitus-

tavassa eroja, jos ryhmäkerralla tapahtuu jotakin poikkeavaa, esimerkiksi tietyn asiakkaan 

tai ryhmänohjaajan käyttäytymisessä, eleissä tai tavassa sanoa asioita. Tutkimuspäiväkir-

jaan kertyy materiaalia, jonka myöhemmin kirjoitan puhtaaksi. 

5.2 Oma havainnointi ja kokemus 

Havainnoinnin tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään jotakin tiettyä ilmiötä. Havainnointi-

tavan valikoituminen riippuu ilmiötä, jota halutaan tutkia, sekä havainnoinnin ja 
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aineistonkeruun kohteena olevan henkilön käyttäytymisestä tilanteesta, jossa häntä ha-

vainnoidaan. Havainnoinnissa käytettävien menetelmien edellytyksenä on havainnointita-

van valikoituminen ja havainnointipäiväkirjan käyttäminen sekä asioiden kirjaaminen ylös. 

(Kananen 2015, 78-79.) 

Pidän omaa havainnointiani ja kokemaani yhtenä ryhmänohjaajista hyvinkin tärkeänä ma-

teriaalina. Olen ryhmänohjaajana välillä tietoisesti hyvinkin hiljaa, koska silloin pystyn ai-

dosti havaitsemaan ja kokemaan asioita ja tuntemuksia. Ryhmän asiakkaat kertovat omia 

kokemuksiaan ääneen ja kuuntelevat toinen toisiaan. Välillä saattaa tulla yhteen ääneen 

puhumista, mutta me ohjaajat jaamme silloin puheenvuoroja. Ryhmän alussa käymme 

läpi yhteiset pelisäännöt ryhmään liittyen, joihin liittyy esimerkiksi vaitiolovelvollisuus ryh-

män asioihin ja asiakkaisiin liittyen. Kukaan asiakkaista ei saa kertoa mihinkään ryhmässä 

olevista henkilöistä tai asioista, joista muut asiakkaat ryhmässä puhuvat ja kertovat. Ryh-

mässä on monen ikäisiä asiakkaita ja koen, että se on hyvä asia. On tärkeää kokea kuulu-

vansa johonkin ryhmään tai yhteisöön. Ryhmän alkaessa asiakkaita ryhmässä on noin 

kymmenen.  

5.3 Kirjalliset palautteet 

Kirjalliselle palautteelle ei ole tarkkaa määritelmää. Saatu palaute on mahdollista määri-

tellä siten, että se on ympäristön tuottamaa tietoa jostakin toiminnasta. Työyhteisössä se 

voidaan tulkita havainnoksi ja miettiä sen vaikutusta. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2012, 

303). Kirjallisen palautteen voidaan ajatella olevan toisen henkilön toiminnan, käytöksen 

tai työn kommentoimista. Kirjallisen palautteen tavoitteena on suorituksen parantaminen 

tai jonkun asian kehittäminen paremmaksi tai toimivammaksi. (London 2003, 11, 15) 

Ryhmän asiakkailta kerätään kirjallista palautetta koko ryhmän ajan. Palautteen keräämi-

nen tapahtuu kirjallisesti jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Palaute kerätään nimettömänä. 

Palaute kirjoitetaan käsin. Ryhmän ohjaajat käyvät jokaisen ryhmäkerran jälkeen kirjalli-

sen palautteen yhdessä läpi. Palautteen perusteella meidän on mahdollista muokata seu-

raavien ryhmäkertojen sisältöä. Kirjallisissa palautteissa kysymme asiakkaiden näkemyk-

siä myös ryhmätilan suhteen.  

Palautelomakkeessa kysymme asiakkailta, onko heidän helppoa osallistua ryhmässä ta-

pahtuviin keskusteluihin. Ryhmässä on lupa olla myös hiljaa. Ryhmän ensimmäisellä ta-

paamiskerralla sovimme ryhmän säännöt ja yksi säännöistä on lupa olla myös hiljaa. So-

vimme myös, että jos on huono päivä ryhmään tullessa, niin sen voi sanoa muille ryhmä-

läisille myös ääneen. Ryhmässä vierailee myös eri alojen asiantuntijoita. Vierailijoina ovat 
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Kela- asiantuntija, TE-asiantuntija, TYP-palveluiden terveydenhoitaja ja TYP-johtaja. Tu-

lemme pyytämään kirjallista palautetta myös heidän käynnistään ryhmässä. 

Me ohjaajat olemme tehneet tietoisen valinnan jo ryhmätoimintaa suunniteltaessa, että me 

olemme osa ryhmää, toki muistaen ammatillisuuden, mutta ollen kuitenkin lähempänä asi-

akkaita niin, että ryhmässä ei korostuisi asiakas ja ammattilainen asetelma. Me ohjaajat 

teemme myös samat tehtävät kuin asiakkaat. Yksittäiset keskustelut asiakkaiden kanssa 

tulevat varmasti antamaan tutkimukseeni myös paljon palautetta, jota voin hyödyntää ke-

hittämishankkeessani. 

5.4 Puhelinhaastattelut tutkimusaineistona 

Puhelinhaastattelut toteutan puhelimen välityksellä asiakkaalle sovitulla ajalla soittamalla. 

Soittoajasta sovitaan asiakkaan kanssa tekstiviestillä tai puhelulla etukäteen. Asiakkaat 

eivät saa kysymyksiä etukäteen. Puhelinkeskustelut käydään vuorovaikutteisesti keskus-

tellen. Kerron asiakkaalle puhelun alussa, että nauhoitan puhelun myöhempää litterointia 

varten, jonka jälkeen poistan nauhoitetut haastattelut puhelimestani. Puhelinhaastattelujen 

vastaukset litteroin tekstiksi ja teen niistä yhteenvedon ruutuvihkoa apuna käyttäen. Yh-

teenvedon teen niin, että jokaisen kysymyskohdan vastaukselle on vihkossa oma sivu, jo-

hon kokoan asiakkaiden vastauksia.  Aineisto tullaan keräämään haastatteluilla, jotka to-

teutan puhelinhaastattelujen muodossa. Puhelinhaastatteluissa en pysty havaitsemaan ja 

tulkitsemaan haastateltavien ilmeitä tai eleitä. Vuorovaikutuksen syntyminen on kuitenkin 

mahdollista, koska haastateltavat tulevat tutuiksi ryhmätoimintojen aikana. Tutkijan suhde 

tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin sekä tutkittavaan aineistoon vaikuttavat mahdolli-

sesti tutkimukseen, jota tutkima tekee. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 31-37.) 
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6 AINEISTON ANALYYSIPROSESSI 

Tutkimusaineiston kohdehenkilöt ovat Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP: 

n asiakkaita, jotka osallistuvat voimavaroja vahvistavaan ryhmätoimintaan. Ryhmän koh-

dehenkilöt ovat työttömiä työnhakijoita, joilla on monialaisen tuen tarve työllistymisensä 

tukemiseksi. Ryhmän asiakkaille laaditaan säännöllisin väliajoin monialainen työllistymis-

suunnitelma. 

Aineistolähtöinen eli induktiivinen aineistoanalyysi jaetaan kolmeen eri vaiheeseen. Vai-

heita ovat aineiston redusointi, klusterointi ja abstrahointi. Redosointi tarkoittaa, että ai-

neistosta poistetaan tutkimuksen kannalta epäoleelliset asiat. Klusterointi tarkoittaa yhte-

näisyyksien etsimistä aineistoista ja aineiston jakamista omiin kategorioihin. Klusterointi 

on tutkimuksen perusrakenteen pohja. Abstrahoinnissa erotellaan aineistosta teoreettisia 

käsitteitä ja johtopäätöksiä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 108- 113.) 

Kuvaan kehittämishankkeeni tuloksia SWOT-analyysia apuna käyttäen. SWOT-analyysin 

avulla käydään läpi kehittämishankkeen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet sekä 

uhat, jotka kehittämishankkeeseen voivat liittyä. (Hyppönen 2008.) 

SWOT-analyysi on tutkimustulosten arviointiin käytettävä työväline. Swot lyhennetään 

englanninkielisistä sanoista: Strengths, joka tarkoittaa vahvuutta, weaknesses, joka tar-

koittaa heikkoutta, opportunities, joka tarkoittaa mahdollisuutta ja threats, joka tarkoittaa 

uhkaa. SWOT- analyysia voidaan käyttää esimerkiksi kehittämishankkeissa. SWOT-ana-

lyysin avulla käydään läpi kehittämishankkeen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet 

sekä uhat, jotka kehittämishankkeeseen voivat liittyä. (Hyppönen 2008.) 

SWOT-analyysin käyttäminen kehittämishankkeessa helpottaa mahdollisuuksien, vah-

vuuksien, uhkien sekä heikkouksien löytämisen ja niiden arvioimisen. SWOT-analyysia 

käytettäessä, on tiedostettava, mitä asioita on tarkoitus rajata. SWOT-analyysin avulla voi-

daan analysoida esimerkiksi ryhmätoimintaa ja siitä saatuja tuloksia. SWOT-analyysin 

avulla etsitään mahdollisia kehittämiskohteita tai sen avulla voidaan myös arvioida ryhmä-

toiminnasta saatuja hyötyjä asiakasryhmille. SWOT-analyysin avulla on mahdollista nos-

taa esiin ryhmätoiminnan heikkouksia sekä kehittämiskohteita, joihin jatkossa on hyvä pa-

nostaa ja kehittää toimivammiksi. (Lindroos & Lohivesi 2004, 217.) 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

Kehittämishankkeeni eteneminen on nähtävillä alla olevassa kuviossa. 

 

Kuvio 2. Kehittämishankkeen toteutus 

Kehittämishankkeeni lähti liikkeelle keväällä 2019, jolloin keskustelin kehittämishankkeeni 

sisällöstä oman lähiesimieheni sekä TYP-johtajan kanssa 

Toiminnallinen kehittämishankkeeni sisälsi suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen ja arvioin-

tivaiheen. Suunnitteluvaiheeseen osallistui koko TYP:n henkilökunta, mutta pääasiassa 

kehittämishankkeen suunnittelu toteutettiin kahden sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaalioh-

jaajan kanssa. Toteutusvaiheessa mukana olivat kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaa-

liohjaaja. Arviointi toteutettiin myös yhdessä kahden sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaa-

liohjaajan kanssa.  

Kehittämishankkeeni lähti liikkeelle keväällä 2019, jolloin keskustelin kehittämishankkeeni 

sisällöstä oman lähiesimieheni sekä TYP-johtajan kanssa. Keskustelimme ja mietimme 

teemoja, jotka ovat tärkeitä ja joita olisi hyvä kehittää asiakasnäkökulma huomioon ottaen. 

Kävimme keskustelua kehittämishankkeestani myös koko Keski- Uudenmaan TYP:n hen-

kilöstön kesken erilaisissa yhteisissä palavereissa. Päädyimme ryhmätoiminnan kehittämi-

seen asiakasnäkökulman entistä paremmin huomioivaksi toiminnaksi. Ryhmätoimintojen 

kehittäminen oli Keski-Uudenmaan TYP-palveluissa ajankohtaista Keski-Uudenmaan kun-

tien yhdistymisen myötä. 
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Oli tärkeää miettiä, kuinka asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluita tasavertaisesti. Ryh-

mätoiminnot ovat yksi palvelu, jota Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu TYP voi 

asiakkailleen tarjota. Keväällä 2019 aloitin tietopohjan etsinnän ja aineiston kasaamisen. 

Ohjaajanhaku LAB-ammattikorkeakoululta tapahtui keväällä 2019. Työelämän yhteyshen-

kilöt kehittämishankkeessa olivat Keski-Uudenmaan TYP-johtaja sekä Keski-Uudenmaan 

TYP-palveluiden lähiesimieheni. Kehittämishankkeessa mukana oli koko työyhteisö, johon 

kuuluvat sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät, TE-asiantuntijat, terveydenhoitajat, Kela-asi-

antuntija ja TE-psykologi. Kehittämishankkeen ryhmätoiminnan toteutus tapahtui syksyn 

2019 aikana. Ryhmätoiminnassa mukana oli kaksi sosiaalityöntekijää sekä minä sosiaa-

liohjaajana. Yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa loimme ryhmämallin, jota on jatkossa 

hyvä muokata ja kehittää asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Ryhmän kesto oli kolme kuu-

kautta. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja ryhmäkerran kesto oli neljä tuntia. Olin mu-

kana jokaisella ryhmäkerralla yhtenä ryhmän ohjaajista.   

Ryhmätoiminta toteutettiin jo syksyllä 2019, vaikka kehittämishankkeeni suunnitelman 

esittelinkin vasta keväällä 2020. Hain tutkimuslupaa sähköisesti keväällä 2020 Keski-Uu-

denmaan sote-kuntayhtymän johtajalta. Toimeksiantosopimus tehtiin tutkimusluvan haki-

jan, opinnäytetyön ohjaajan ja kuntayhtymän edustajan välillä. Keski-Uudenmaan sote- 

kuntayhtymän johtaja myönsi tutkimusluvan 10.6.2020. Viranhaltijapäätös annettiin tie-

doksi asianosaisille.  

Ryhmän suunnittelu ja toteutus oli osa työnkuvaani sosiaaliohjaajana, joten sen vuoksi ke-

hittämishanke oli mahdollista toteuttaa niin, että varsinainen ryhmä oli jo ollut, ennen kuin 

esittelin tutkimussuunnitelmani sekä ennen tutkimusluvan saantia Keski- Uudenmaan sote 

kuntayhtymältä. Asiakkaat ryhmässä tiesivät ja hyväksyivät, että ryhmän toiminta kuuluu 

samalla osana kehittämishankettani. 

Kirjallisen aineiston työstämistä tein syksystä 2019 syksyyn 2020 saakka. Kävin läpi ryh-

mäpalautteet jokaiselta ryhmäkerralta, omat havainnointini ryhmäkerroista, jotka olin kir-

jannut päiväkirjamaisesti ruutuvihkoon, kirjalliset loppupalautteet ryhmän asiakkailta sekä 

yksittäisistä palautekeskusteluista kootut mielipiteet/ palautteet ryhmän asiakkailta. Mie-

lestäni sain paljon tärkeää materiaalia edellä mainituin menetelmin. Havannoin aktiivisesti 

jokaisella ryhmäkerralla kolmen kuukauden ajan ja kirjasin havaintoni ylös. Tämä oli tär-

keää tutkimusaineistoa minulle. Ryhmä oli hyvin puhelias ja koen, että sain aineistoa hel-

posti kasaan. 

Aineiston analyysia olen tehnyt kevään 2020 ja syksyn 2020 aikana. Olen tehnyt yhteen-

vetoa havainnoistani paperille SWOT-analyysia apuna käyttäen. SWOT-analyysin avulla 

olen pystynyt vertailemaan asiakkaiden kokemia vahvuuksia, mahdollisuuksia, uhkia ja 
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heikkouksia ryhmän suhteen ja siihen, mitä he ovat saaneet osallistuessaan ryhmätoimin-

taan. 

Kehittämishankkeeni prosessi on ollut pitkittynyt. Taulukossa, johon olin suunnitellut kehit-

tämishankkeeni etenemisen, on tullut viivytyksiä. Haasteena on ollut kehittämishankkeeni 

alkaessa aloittamani uusi työ, johon kehittämishankkeeni olennaisesti liittyy. Uusi työni 

imaisi minut niin mukaansa ja uuden oppimista oli paljon, joten minusta tuntui, että kehittä-

mishankkeen eteenpäin vieminen tuntui aika raskaalta, lähinnä kehittämishankkeen rapor-

tin kirjoittaminen.  

Kehittämishankkeeni raportti sekä blogikirjoitus, joka liittyy osana kehittämishanketta, on 

valmistunut toukokuussa 2021 ja ne ovat julkaistu LAB-ammattikorkeakoulun ohjeita nou-

dattaen. Kehittämishankkeeseeni liittyvä ryhmätoimintojen kehittäminen jatkuu työyhtei-

sössäni Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä edelleen ja se on jatkuva 

prosessi. Ryhmätoimintoja kehitetään ja muokataan asiakkaiden toiveita ja kokemuksia 

kuunnellen ja ottaen asiakkaan näkökulman huomioon. 

Aineiston hankinta 

Aineistonhankinnan menetelminä käytin tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjoitin ylös näke-

määni, kokemaani ja havainnoimaani ollessani ryhmässä ryhmänohjaajana. Kirjaamisen 

tein ryhmän aikana niin, että se ei herättänyt huomiota. Suurimman osan kirjaamisesta 

päiväkirjaan tein ryhmän aikana sekä heti ryhmäkerran päätyttyä. Aineistoa keräsin myös 

omiin havainnointeihini perustuen. Aineistoa kerättiin myös ryhmäpalautteiden avulla jo-

kaisen ryhmäkerran jälkeen ja viimeisellä kerralla laajemman palautekyselyn muodossa. 

Tein ryhmän asiakkaille myös puhelinhaastattelut, jotka litteroin myöhemmin. Jokaiselle 

asiakkaalle kysymykset olivat samat. Kysymykset kävin läpi keskustelun muodossa. Yksit-

täiset keskustelut ryhmän asiakkaiden kanssa antoivat minulle parasta aineistoa kehittä-

mishankkeeseeni liittyen. 

Tutkimuspäiväkirja 

Tutkimuspäiväkirjan pitäminen oli hyvä keino purkaa ajatuksia, joita minulle nousi ryhmän 

aikana tai ryhmän jälkeen mieleeni. Käytin tutkimuspäiväkirjaa myös ryhmäsuunnitteluissa 

apuna, koska koin sen tärkeäksi omien ajatusten selventämiseksi ryhmän suunnittelupro-

sessin aikana. Tutkimuspäiväkirjaan kirjasin asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä itse 

ryhmästä sekä yhteiskunnallisiin asioihin ja kokemuksiin liittyen, joita he olivat tehneet. 

Tutkimuspäiväkirjan pitäminen auttoi minua kehittämishankkeen prosessissa. Kirjasin tut-

kimuspäiväkirjaan jo ryhmän suunnitteluvaiheessa ideoita ja haasteita, joita koin suunnit-

teluvaiheessa.  
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Jokaisen ryhmäkerran osalta kirjasin tärkeitä asioita, joita havaitsin ja kuulin. Havaintoni ja 

kuulemani kohdistui asiakkaisiin sekä ryhmänohjaajiin. Tutkimuspäiväkirjaan kirjasin ylös 

myös hyviä löytämiäni tutkimuksia tai muita lähteitä, joista ajattelin olevan hyötyä kehittä-

mishankkeessani. Tutkimuspäiväkirjaa lukiessani sain hyvin kiinni niistä ajatuksista ja tun-

teista, joita kullakin ryhmäkerralla oli ollut. Huomasin omassa kirjoitustavassani eroja, jos 

ryhmäkerralla oli tapahtunut jotakin poikkeavaa, esimerkiksi tietyn asiakkaan tai ryhmän-

ohjaajan käyttäytymisessä, eleissä tai tavassa sanoa asioita. Tutkimuspäiväkirjaan kertyi 

materiaalia noin 30 A4 sivun verran, jonka myöhemmin kirjoitin puhtaaksi. Fonttina oli 

Arial 11. Tutkimusaineistoa keräsin ryhmätoiminnon aikana syksyllä 2019. 

Oma havainnointi ja kokemus 

Pidin omaa havainnointiani ja kokemaani yhtenä ryhmänohjaajista hyvinkin tärkeänä ma-

teriaalina. Olin ryhmänohjaajana välillä tietoisesti hyvinkin hiljaa, koska silloin pystyin ai-

dosti havaitsemaan ja kokemaan asioita ja tuntemuksia. Ryhmä oli alusta alkaen hyvin 

puhelias ja tuntui, että yhteinen sävel ryhmän sisällä löytyi aika helposti. Ryhmän alussa 

kävimme läpi yhteiset pelisäännöt ryhmään liittyen, joihin liittyi esimerkiksi vaitiolovelvolli-

suus ryhmän asioihin ja asiakkaisiin liittyen.  

Kukaan ryhmän asiakkaista ei saanut kertoa mihinkään ryhmässä olevista henkilöistä tai 

asioita, joista muut asiakkaat ryhmässä puhuivat ja kertoivat. Ryhmässä oli monen ikäisiä 

asiakkaita ja koen, että se oli hyvä asia. On tärkeää kokea kuuluvansa johonkin ryhmään 

tai yhteisöön. 

Ryhmän alkaessa asiakkaita ryhmässä oli noin kymmenen. Alkuvaiheessa ryhmää kaksi 

asiakasta työllistyi ja pääsi aloittamaan opinnot. Osalla ryhmän asiakkaista oli selkeät 

suunnitelmat työllistymisensä ja tulevaisuutensa suhteen ja olivatkin jo aloittaneet suunni-

telmiensa toteuttamisen. Osalla ryhmän asiakkaista oli terveydentilan selvitykset menossa 

ja ne etenivät ryhmän aikana eteenpäin suunnitellusti. 

Kirjalliset palautelomakkeet asiakkailta 

Ryhmän asiakkailta kerättiin kirjallista palautetta koko ryhmän ajan. Palautteen keräämi-

nen tapahtui kirjallisesti jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Palaute kerättiin nimettömänä. Pa-

laute kirjoitettiin käsin, mutta käsialoista ei olisi pystynyt tietämään, kuka palautteen oli kir-

joittanut. Ryhmän ohjaajat kävivät jokaisen ryhmäkerran jälkeen kirjallisen palautteen yh-

dessä läpi. Palautteen perusteella meidän oli mahdollista muokata seuraavien ryhmäker-

tojen sisältöä. Palautelomake on nähtävillä kehittämishankkeen liitteet kohdassa. 

Palautelomakkeessa kysyimme asiakkailta, oliko heidän helppoa osallistua ryhmässä ta-

pahtuviin keskusteluihin. Ryhmässä oli lupa olla myös hiljaa. Ryhmän ensimmäisellä 
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tapaamiskerralla sovimme ryhmän säännöt ja yksi säännöistä oli lupa olla myös hiljaa. So-

vimme myös, että jos on huono päivä ryhmään tullessa, niin sen voi sanoa muille ryhmä-

läisille myös ääneen. 

Ryhmässä vieraili myös eri alojen asiantuntijoita. Vierailijoina olivat Kela- asiantuntija, TE-

asiantuntija, TYP-palveluiden terveydenhoitaja ja TYP-johtaja. Asiantuntijoiden vierailuista 

kysyimme myös asiakkaiden palautetta. Keskustelut tapahtuivat ryhmätilanteiden alussa, 

ryhmätilanteiden lopussa, ryhmätilanteen aikana sekä muutaman asiakkaan tapaaminen 

ajanvarauksella. Keskusteluita ei käyty minkään valmiin lomakkeen mukaisesti.  

Puhelinhaastattelut 

Puhelinhaastattelut toteutin puhelimen välityksellä asiakkaalle sovitulla ajalla soittamalla. 

Soittoajasta sovittiin asiakkaan kanssa tekstiviestillä tai puhelulla. Asiakkaat eivät olleet 

saaneet kysymyksiä etukäteen. Puhelinkeskustelut käytiin vuorovaikutteisesti keskustel-

len. Kerroin asiakkaalle puhelun alussa, että nauhoitan puhelun myöhempää litterointia 

varten, jonka jälkeen nauhoitetut haastattelut poistetaan puhelimesta. Haastatteluissa oli 

myös vapaa sana ohjaajien ja vertaisohjaajan työskentelystä.  

Haastateltavilla oli myös mahdollisuus kieltäytyä puhelinhaastattelusta eli puhelinhaastat-

teluun osallistuminen oli vapaaehtoista. Kirjallisia lupia haastatteluun liittyen ei pyydetty. 

Haastateltaville kerroin, että jos heille tulee tunne kesken haastattelun siitä, että haluavat 

keskeyttää haastattelun, heidän tulee vain kertoa asiasta minulle. Kerroin haastatteluun 

osallistuneille ryhmän asiakkaille, että lähetän heille linkin, kun kehittämishankkeeni on 

valmis. 

Puhelimessa tehdyistä haastatteluista aineistoa kertyi noin 4 tuntia ja litteroitua aineistoa 

muodostui noin 30 sivua. Käyttämäni kirjaisinlaji oli Arial, rivivälillä 1.5. Kirjaisinkokona oli 

11. Puhelimella nauhoitettu haastatteluaineisto oli laadultaan hyvää. Aineistosta oli help-

poa saada selvää. Analysointitapani oli kuunnella ensin haastattelut muutamaan kertaan 

läpi, jokaisen haastateltavan haastattelu erikseen. Sen jälkeen aloitin aineiston litteroinnin. 

Haastatteluaineistoa kuuntelemalla havaitsin haastateltavien äänessä tapahtuvia sävy-

eroja heidän kertoessaan kokemaansa ja havaitsemaansa ollessaan ryhmätoiminnassa 

mukana. 

Aineiston analysointi 

Tutkimusaineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin. Aineiston analysointiin liittyen on 

kuitenkin huomioitava muutama asia. Yleensä tutkija aloittaa aineiston analysoinnin jo 

siinä vaiheessa, kun hän haastattelee haastateltavaa. Näin myös toimin itsekin. Huoma-

sin, että samalla, kun haastattelin haastateltavia, alkoivat aivoni jo työskennellä 
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vastausten parissa. On tyypillistä, että haastattelua tehdessä tutkija aloittaa aineiston ha-

vainnoinnin sekä alkaa myös erottelemaan tekemiään havaintoja. Usein aineisto pysyy al-

kuperäisessä muodossaan, joka tarkoittaa, että aineistoa on helpompi analysoida. (Hirsi-

järvi & Hurme 2015, 136.) 

Valitsin tutkimusaineistoni analysointitavaksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Sen tar-

koituksena on saada tutkijalle selkeä kuva ilmiöstä, jota hän on tutkimassa. Aineistoa tu-

lee tiivistää sekä selkeyttää niin, että tärkeä tieto tutkittavasta säilyy. Aineistolähtöistä si-

sällönanalyysia tutkittaessa, etsitään vastausta tutkittavaan asiaan tai ilmiöön eri käsitteitä 

yhdistämällä. Analysoinnissa on tärkeää huomioida tutkijan kyky ymmärtää tutkittavien 

asioiden merkitys haastateltavalle henkilölle. Tutkimuksessani yritän kuvailla haastatelta-

vien kokemusten, tunteiden ja ajatusten herättämiä ajatuksia. Koen, että aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi sopii hyvin tutkimukseeni. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108, 112- 113.) 

Tutkimusaineistoni tutkimustavaksi valikoitui teemoittelu. Aineistoa keräsin puhelinhaas-

tatteluilla, havannoimalla, kirjallisilla palautelomakkeilla ja tutkimuspäiväkirjaa pitämällä. 

Koen, että jo aineiston keräämistavoilla pystyin jäsentelemään tutkimukseni aihealueita. 

Ryhmittelin aineiston aihealueiden mukaan käyttäen eri värejä aineiston lajittelussa ja luo-

kittelussa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 
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8 TULOKSET 

Kuvaan kehittämishankkeeni tuloksia SWOT-analyysia apuna käyttäen. SWOT-analyy-

sissa on esillä asioita, jotka nousivat ryhmän asiakkailta eri tiedonkeruumenetelmiä apuna 

käyttäen. Koostin asiakkaiden vastauksista yhteenvedon, jonka pohjalta tein SWOT-ana-

lyysin. SWOT-taulukkoon on koottu yhteenveto kehittämishankkeen tutkimuksen tulok-

sista. 

VAHVUUDET 
 

- Tunne kuulua johonkin 
- Me henki 
- Puhuminen 
- Muiden kokemukset 
- Oman kokemuksen jakaminen 
- Tekemistä arkeen 
- Arkirytmin parantaminen 
- Vertaistuki 
- Aamupala/ ravinto ryhmässä 
- Muu ryhmä/ ryhmäläiset 
- Ohjaajien työskentely 
- Huumori ryhmässä 
- Voimavarojen kasvaminen 
- Sopivan kokoinen ryhmä 
- Vertaisohjaajan mukana oleminen 
- Jatkosuunnitelmat 
- Ryhmätila, jossa keittiö 

 

HEIKKOUDET 
 

- Aamuheräämiset 
- Ryhmän alkamisen eri kellonajat 
- Ei säännöllinen/ toistuva viikon-

päivä 
- Ryhmässä oleminen 
- Pieni tila 
- Tilan huono ilmanlaatu 
- Liian suuri ryhmäkoko 

- Liian pieni ryhmäkoko 
 
 

MAHDOLLISUUDET 
 

- Saada uusia ystäviä/ tuttavia 
- Toiminnallisuuden lisääntyminen 
- Saada tietoa eri palveluista 
- Voida vaikuttaa asioihin 
- Tulla kuulluksi 
- Kertoa omia mielipiteitä 
- Keskustelut ohjaajien kanssa 
- Keskustelut muiden ryhmäläisten 

kanssa 
- Vertaisohjaajan hyödyntäminen 
- Ohjaajien työskentely 

  

UHAT 
 

- Arkojen/ vaikeiden asioiden käsit-
tely 

- Ryhmäläiset omasta menneisyy-
destä 

- Jaksaminen 
- Terveys/ sairaus 
- Liian henkilökohtaisista asioista 

puhuminen 
- Vaitiolovelvollisuuden säilyminen 
- Asioista puhuminen 

- Päihteet 
- Liian iso ryhmä 
- Ohjaajien sairastuminen/ puuttu-

minen 
- Kommunikoinnin vaikeus 
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Seuraavassa tulosluvuissa kuvaan niitä tuloksia, joita tutkimuksessani nousi esiin 

tutkimusmenetelmien tuloksina. 

8.1 Ryhmätoiminnan antamat vahvuudet 

Kehittämishankkeen tuloksissa tuli esiin jokaisen tarve kuulua johonkin yhteisöön tai ryh-

mään. Ryhmän asiakkaat kokivat, että Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP: 

n järjestämä ryhmä oli yksi heidän yhteisöistään, johon he kokivat kuuluvansa ryhmätoi-

minnan aikana. He kokivat ryhmän tärkeäksi voimavarojensa kasvun kannalta. Vahvuu-

tena ryhmän asiakkaat kokivat sen, että he saivat puhua asioistaan avoimesti ja luottavai-

sin mielin. (Himberg & Jauhiainen 1998, 95−96,131.)  

Asiakkaat kokivat tulleensa ryhmässä kuulluksi. Voimavarojen vahvistumiseen vaikutti 

myös muiden ryhmäläisten kertomukset omasta arjestaan ja elämästään. Asiakkaat koki-

vat vertaisuuden tunnetta, että eivät ole asioidensa ja haasteidensa kanssa yksin. He huo-

masivat, että muillakin on haasteita elämässään. He kokivat kertomusten kautta, että asi-

oissa on mahdollista päästä eteenpäin. Toivon tunne on yksi tärkeä osa- alue voimavaro-

jen vahvistamisessa. 

Ryhmän asiakkaat kokivat saaneensa ryhmätoiminnasta tukea arkensa rytmitykseen. 

Vaikka ryhmätoimintaa oli vain yhtenä päivänä viikossa, kokivat he ryhmätoiminnan tuke-

van myös muiden päivien rytmitystä. Mielekkään tekemisen saaminen edes yhdelle päi-

välle auttoi asiakkaita muidenkin päivien rytmityksen kanssa. Asiakkaat kokivat piristy-

neensä ryhmätoiminnan avulla, koska saivat asioita mietittäväkseen. He pohtivat myös 

ryhmässä käytyjä keskusteluita myös ryhmän jälkeisinä päivinä. 

Ryhmän vahvuudeksi asiakkaat kertoivat myös jokaisella ryhmäkerralla tapahtuneen pie-

nen aamupala tai lounastarjoilun. He kokivat, että heitä arvostettiin, kun heille haluttiin tar-

jota pientä syötävää. Asiakkaat kokivat, että varsinkin ryhmätoiminnan alussa oli helpompi 

keskustella kahvikupin äärellä. Huumorin merkitys nousi tuloksissa myös tärkeäksi 

asiaksi. Asiakkaat kokivat, että ryhmässä oli hyvä huumori, jolla niin asiakkaat kuin ohjaa-

jat kevensivät tunnelmaa. Olen ohjaajana samaa mieltä. Huumorin vaikutus ryhmässä nä-

kyi ja tuntui. Saimme useinkin nauraa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uskon, että huu-

morin merkitys oli suuri myös luottamuksen tunteen syntymiseen ryhmätoiminnassa. 

Ryhmän sopiva koko sai asiakkailta hyvää palautetta. He kokivat, että jos ryhmä olisi ollut 

isompi, ryhmähenki ei välttämättä olisi ollut niin hyvä, kuin se nyt oli. Asiakkaiden koke-

mus oli, että sopivan kokoisena ryhmä tuki heitä ja heidän voimavarojensa kasvua niin, 

että he saivat ryhmän aikana tulevaisuudelleen ja työllistymiselleen uusia suunnitelmia, 

joita jatkossa ryhmän jälkeen on hyvä lähteä viemään eteenpäin omien työntekijöidensä 
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kanssa Keski- Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä. Voimaantumisen pystyi 

näkemään ryhmätoimintojen edetessä. Asiakkaat alkoivat puhumaan suunnitelmistaan toi-

von näkökulma puheissa ja ajatuksissa. He eivät enää niin paljon puhuneet menneisyy-

destään ja asioista, joita olivat kokeneet. Katseet olivat suunnattuna eteenpäin. Ryhmän 

vertaisohjaajan mukana oleminen koettiin vahvuutena, vaikka osa asiakkaista kokikin, että 

hän on samanlainen asiakas ryhmässä kuin hekin ovat. Osalle asiakkaista vertaisohjaajan 

mukana oleminen ryhmässä jäi ajatukseen, että mikä hänen roolinsa ryhmässä onkaan. 

Jatkossa vertaisohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden roolia on avattava ryhmäläisille sel-

keämmin.  

Kolmen ohjaajan mukana olemisen asiakkaat kokivat vahvuutena. He kokivat, että ohjaa-

jat olivat erilaisia persoonia, joka oli heidän mielestään hyvä asia. Asiakkaat kokivat ohjaa-

jien työskentelyn voimavaroja tukevana ja eteenpäin ohjaavana toimintana. Ryhmän asi-

akkaat kertoivat, että joku ohjaajista oli heidän omatyöntekijänsä Keski- Uudenmaan TYP: 

ssä. He kokivat, että oli ollut kiva tutustua myös muiden, kuin oman kuntansa työntekijöi-

hin sekä muiden kuntien asiakkaisiin, jotka olivat ryhmässä. Mielestäni tässä toteutui yli 

kuntarajojen tapahtuvaa työskentelyä, joka Keski- Uudenmaan Sote- alueella on tarkoitus-

kin. 

8.2 Ryhmätoiminnassa koetut heikkoudet 

Kehittämishankkeen tuloksissa heikkouksiakin nousi esiin. Heikkoutena koettiin ryhmän 

alkamisen vaihtelevat kellonajat sekä vaihtelevat viikonpäivät. Ryhmäpäiviä olivat maa-

nantait tai keskiviikot. Vaihtelevat päivät sekä vaihtelevat kellonajat johtuivat ryhmätilan 

varaustilanteesta. Asiakkaat kokivat vaikeaksi muistaa ja hahmottaa viikonkulkua, koska 

ryhmäpäivä ei ollut sama koko ryhmätoiminnan ajan. Kellonajallisesti ryhmä alkoi välillä 

aamusta heti klo: 9.00 ja välillä ryhmä alkoi klo. 11.00. Osalle ryhmäläisistä oli vaikeaa 

saapua klo: 9:00 ryhmään. Sen vuoksi oli muutamia myöhästymisiä sekä poissaoloja ryh-

mästä.  

Vaihtelevat kellonajat eivät olleet ohjaajien päätettävissä, mutta seuraavia ryhmätoimin-

toja suunniteltaessa tämä kannattaa huomioida. On hyvä, että viikonpäivä ja kellonaika 

pysyvät samana koko ryhmän ajan. Paikka voi vaihdella, esimerkiksi silloin, jos on tarkoi-

tus tutustua johonkin paikkaan, joka voi olla esimerkiksi oppilaitokseen tutustuminen. 

Teimme ryhmän kanssa myös metsäretken, jolloin emme olleet tutussa ryhmätilassa. 

Metsä koettiin hyvänä kokoontumispaikkana. 

Ryhmätilan suhteen koettiin heikkoutena ryhmätilan pieni koko, joka kuitenkin osan ryh-

män asiakkaiden mielestä oli myös vahvuutena. Osa asiakkaista sekä ohjaajista koki, että 
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ryhmätilassa oli huono ilmanlaatu. Ilmanlaatua yritimme parantaa pitämällä ennen ryhmä-

toiminnan alkamista ikkunat ja ovet auki, jotta asiakkailla olisi mahdollisimman hyvä hen-

gittää ryhmätilassa. Heikkoutena koettiin välillä myös itse ryhmässä mukana oleminen. Oli 

päiviä, jolloin asiakkaat kertoivat, että oli vaikeaa olla ryhmässä esimerkiksi väsymyksen 

tai muun elämäntilanteen vuoksi. Ryhmässä oli lupa olla hiljaa eikä ollut puhumispakkoa, 

jos asiakkaasta tuntui siltä, että hän halusi mieluummin olla hiljaa ja vain kuunnella muita. 

Puhelimen käyttö ryhmän aikana oli kuitenkin kielletty. Puhelinta sai käyttää ainoastaan 

silloin, jos ryhmätehtävän tekeminen edellytti puhelimen käyttöä. 

8.3 Ryhmätoiminnan antamat mahdollisuudet 

Ryhmätoiminnan mahdollisuuksista esiin nousivat selkeästi mahdollisuus tulla kuulluksi 

sekä mahdollisuus tuoda omia mielipiteitään esille. Ryhmätoiminnassa oli mahdollista ker-

toa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa suhteen. 

Osa ryhmän asiakkaista puhui hyvin avoimesti ajatuksistaan, mutta jokainen asiakas sai 

itse valita ja päättää, mitä haluaa elämästään ja asioistaan kertoa, Mahdollisuus siihen oli 

jokaisella ryhmään osallistuvalla. Sovimme heti ensimmäisellä ryhmän tapaamiskerralla, 

että jokainen puhuu ja kertoo itsestään ja omista asioistaan ja ajatuksistaan juuri sen ver-

ran, kuin haluaa ja on valmis kertomaan.  

Ryhmätoiminta antoi asiakkaille mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, myös heihin, 

jotka asuivat eri paikkakunnilla kuin itse. Ryhmässä tapahtui hyvää tutustumista niin asi-

akkaiden kesken, kuin asiakkaiden ja ohjaajien välillä. Metsässä tapahtuvalla ryhmäker-

ralla oli asiakkaiden mielestä luontevaa keskustella asioista nuotion ja hyvän kahvin ää-

rellä. Metsässä tapahtuvalla ryhmäkerralla ryhmän mukana oli TE-toimiston psykologi. 

Asiakkaat kokivat, että hänen kanssaan oli helppoa ja luontevaa jutella luonnon äärellä. 

Psykologi sanana saattoi olla asiakkaille hieman jännitystä nostattava, mutta metsässä ta-

pahtuneen ryhmäkerran jälkeen asiakkaat kokivat, että hän oli hyvin helposti lähestyttävä 

ihminen. 

Ryhmätoiminta antoi asiakkaille mahdollisuuden kuulla lisää Keski-Uudenmaan monialai-

sen yhteispalvelu TYP:n tarjoamista palveluista, jonka asiakkaat kokivat hyvänä. Ilmeni 

asioita, joihin asiakkaat kokivat tarvitsevansa lisää tietoa. Asiakkaat kokivat, että TYP-asi-

akkuuden aloituksessa he eivät olleet saaneet tarpeeksi tietoa siitä, mitä TYP tarkoittaa ja 

mitä palveluita heidän on mahdollisuus saada ollessaan TYP-palveluiden asiakkuudessa. 

Ryhmän asiakkaat kokivat mahdollisuutena hyödyntää ohjaajien tietämystä ja kokemusta 

eri palveluihin liittyen. He kokivat saaneensa tietoa myös eri asiantuntijoiden vierailuista 

ryhmässä. Asiakkaat kokivat saaneensa tietoa Kelan palveluista, terveydenhuollon 
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palveluista, Te-toimiston palveluista sekä työllistymiseen liittyvistä asioista. Asiakkaat ko-

kivat ryhmän antavan mahdollisuuksia oman toiminnallisuutensa lisääntymisenä. Loppu-

jen lopuksi he kokivat, että ryhmä antoi siihen mahdollisuuksia, mutta se on heidän 

omissa käsissään, kuinka he hyödyttävät toiminnallisuutensa lisääntymistä omassa elä-

mässään ja arjen käytännön asioissa sekä työllistymisen tukemisessa ja edistämisessä. 

8.4 Ryhmätoiminnan mahdolliset uhat 

Mahdollisia uhkia ryhmätoimintaan liittyen on olemassa. Ryhmän perustamiseen liittyen 

uhkana on, että saadaanko ryhmään asiakkaita tarpeeksi. Sopivan kokoinen ryhmä asiak-

kaan hyödyn ja ryhmäytymisen kannalta on kahdeksasta kymmeneen asiakasta ryh-

mässä. Tämän kokoinen ryhmä on hallittavissa ja ryhmän jäsenten on mahdollista oppia 

tuntemaan ryhmän jäsenet. Luottamuksen ja yhteisen me-hengen syntyminen on helpom-

paa silloin, kun ryhmä ei ole liian suuri.  

Jos ryhmä on liian pieni, silloin uhkana voi olla ryhmän kutistuminen yhteen tai kahteenkin 

henkilöön. Ryhmätoiminnoissa käy usein niin, että muutama asiakas lopettaa ryhmän jos-

takin syystä. Syyt ryhmän keskeytykseen voivat olla työllistyminen, opiskelupaikan saami-

nen, jokin muu työllisyyttä edistävä toiminta tai asiakkaan mahdollinen sairastuminen kes-

ken ryhmän. Jos sairausloma on yli kaksi viikkoa, silloin kuntouttavan työtoiminnan sopi-

mus keskeytetään. 

Ryhmätoiminnan uhkana asiakkaat kokivat mahdollisen toisen ryhmäläisen mukana olon 

asiakkaan aikaisemmasta menneisyydestä. Asiakkaalla on voinut olla esimerkiksi päihde-

ongelma, jossa ihmissuhteet ovat olleet muita päihteiden käyttäjiä. Jos ryhmässä olisi asi-

akkaita päihteidenkäytön osalta, voisi uhkana olla päihteidenkäytön uudelleen aloittami-

nen, uudelleen tapaamisen merkeissä. Yhtenä uhkatekijänä ryhmässä voi olla myös asi-

akkaat samalta paikkakunnalta, josta asiakas itse on. Varsinkin, jos paikkakunta on kovin 

pieni, jossa ihmiset tuntevat toinen toisensa.  

Uhkana on, että asiakas ei uskalla tai halua avautua asioistaan ryhmässä, koska pelkää, 

että salassapito ei säily ja toinen ryhmäläinen kertoo hänen asioitaan ulkopuolisille ihmi-

sille. Ryhmän ensimmäisellä tapaamiskerralla asiakkaat allekirjoittivat kirjallisen salassa-

pito lomakkeen. Lomakkeeseen oli kirjattu, että ryhmässä puhutuista ja tapahtuneista asi-

oista ei saa puhua ryhmän ulkopuolella missään tilanteessa.  

Uhkana on myös vaikeista asioista puhuminen ja niiden käsittely ryhmässä. Ryhmän ai-

kana oli havaittavissa, että jossakin vaiheessa ryhmää tuli esiin vaihe, jolloin asiakkaat pa-

lasivat takaisin omaan menneisyyteensä tai elämänsä haasteisiin syvemmin, koska asi-

oista puhuttiin ja asioita käytiin läpi. Tämä voi olla vaikea paikka esimerkiksi 
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päihderiippuvaiselle. Voi olla uhkana päihteiden käytön uusi aloittaminen, jos asiakkaalla 

ei ole ketään, jonka kanssa puhua asioista, joita ryhmä on hänen mieleensä tuonut. Tässä 

vaiheessa ryhmän ohjaajien merkitys on todella suuri. On osattava aistia ja havannoida 

asiakkaita. Asiakkaiden kanssa on varattava aikaa keskustelulle ilman muuta ryhmää tai 

ohjattava asiakas hänen omalle työntekijälleen Keski-Uudenmaan TYP-palvelussa tai 

muulle taholle, johon asiakkaalla on kontakti. 

Osa ryhmän asiakkaista koki kommunikoinnin olevan välillä ryhmässä vaikeaa. Kommuni-

koinnin vaikeus saattoi johtua asiakkaan omasta huonosta päivästä tai jostakin henkilö-

kohtaisesta asiasta, joka hänellä oli meneillään. Uhkana oli, että kommunikoinnin vaikeus 

olisi voinut tarttua muihin ryhmäläisiin. Tässä ohjaajien panos oli myös hyvin tärkeää. 

Ryhmän asiakkailla oli lupa olla hiljaa ja puhumatta, mutta jos käytös ryhmässä vaikutti 

muihin ryhmässä oleviin asiakkaisiin, niin silloin ryhmän ohjaajat olisivat puuttuneet asi-

aan.  

Puuttuminen voisi tarkoittaa ohjaajan ja asiakkaan välistä keskustelua muualla kuin ryh-

mässä eli hetkeksi ryhmästä pois lähtemistä, esimerkiksi pientä kävelyä lähiympäristössä. 

Jos tilanne olisi vaatinut, niin asiakasta olisi voitu pyytää poistumaan sen kertaisesta ryh-

mästä. Ryhmätoiminnan uhkana voisi olla myös ryhmään saapuminen päihteiden vaiku-

tuksen alaisena. Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n ryhmätoiminta on 

päihteetöntä toimintaa. Jos ryhmätoimintaan osallistuva asiakas olisi päihteiden vaikutuk-

sen alaisena, hänet pyydettäisiin poistumaan ryhmätilanteesta. 

Ryhmätilanteessa ohjaajia oli kolme. Jos joku meistä ohjaajista olisi sairastunut, se olisi 

voinut olla uhka ryhmän toiminnalle. Uhka pieneni, koska meitä ohjaajia oli kolme. Jos 

joku ohjaajista olisi ollut sairaana, todennäköisesti kaksi ohjaajaa olisi pystynyt olemaan 

paikalla. Tilanteen niin vaatiessa, Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n 

henkilökunnasta joku olisi tullut sijaistamaan ohjaajia. 
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9 SEURANTA, ARVIOINTI JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 

Tutkimuksen tulee olla eettisesti hyväksyttävä sekä luotettava. Tutkimustulosten tulee olla 

uskottavia ja totuudenmukaisia. Tutkimus tulee tehdä hyvää tieteellistä käytäntöä edellyt-

tämällä tavalla. Tutkimus tulee toteuttaa tiedeyhteisön toimintatapojen mukaan rehelli-

sesti, huolellisesti ja tarkasti. Samoin, kun tutkimustuloksia käsitellään, on toimittava ky-

seisellä tavalla. Jos tutkimuksessa viitataan muiden tekemiin tutkimuksiin, niin niihin viita-

taan asianmukaisesti ja niitä arvostaen. Tutkimus on suunniteltava, toteutettava ja rapor-

toitava tieteellisten säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Mäkinen (2006, 121.) kertoo, että 

tutkimusten julkaisuilla tuetaan erilaisia päämääriä, jotka hyödyttävät yhteiskunnallisesti 

hyvinkin laajalla osa- alueella. 

9.1 Tutkimusluvan hakeminen  

Hain Keski-Uudenmaan Soten kuntayhtymältä tutkimuslupaa maaliskuussa 2020, jonka 

jälkeen aineiston kerääminen jatkui. Olin ryhmätoimintaa ohjatessani jo havainnoinut ryh-

mää sekä kerännyt jokaisen ryhmäkerran jälkeen palautetta ryhmässä olevilta asiakkailta. 

Tutkimuksessa käytettiin kestäviä tutkimus- arviointi- ja tiedonhankintamenetelmiä, joiden 

tulee olla eettisesti kestäviä.  

9.2 Eettiset periaatteet 

Kehittämishankkeen eettiset periaatteet ovat osa erilaisten tutkimustulosten eettisesti arvi-

oituja tutkimustuloksia, jotka liittyvät paikkansapitävyyteen sekä yleiseen yleistettävyyteen 

sekä tulosten julkistamiseen. (Mäkinen 2006, 102.) Opinnäytetyön tietojen lähdevalin-

noissa on oltava tarkkana ja tietolähteiden on oltava mahdollisimman uusia. Kehittämis-

hankkeen teoreettinen viitekehys pohjautuu aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, käytännön 

kokemuksiin sekä asiantuntijoiden kokemaan- sekä niin sanottuun hiljaiseen tietoon, joka 

on hankittu esimerkiksi kokemusten kautta. Tietolähteet tulee valita sillä perusteella, mihin 

asiaan tai ilmiöön haetaan tutkimustietoa tai mihin ongelmaan etsitään ratkaisua. (Heik-

kilä, Jokinen, Nurmela 2008, 43- 44.) 
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10 RYHMÄTOIMINNAN MALLI 

Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n ryhmätoiminnalle syntyi ryhmätoimin-

nan työmalli kehittämishankkeen tuloksena. Ryhmätoiminnan työmalli on jatkossakin käy-

tettävissä ryhmätoimintoja suunnitellessa. Ryhmätoiminnan työmalli on helposti muokatta-

vissa ryhmän asiakkaiden ja asiakkaiden tarpeen mukaan. Ohjaajien omat vahvuudet ja 

mielenkiinto vaikuttavat myös ryhmäkertojen sisältöön, joka kannattaa ottaa huomioon 

ryhmien sisältöä suunnitellessa.  

Ryhmätoiminnan työmalli on suunniteltu kymmenelle ryhmäkerralle. Ryhmätoimintojen 

suunnitelmat ovat tämän kehittämishankkeet liitesivuilla. 

 

Kuvio 3. Ryhmätoiminnan malli. 

Ryhmätoiminnan mallin luominen on merkittävä osa Keski-Uudenmaan monialaisen yh-

teispalvelu TYP:n ryhmätoimintojen kehittämistä, jota voidaan tarjota palveluna TYP:n asi-

akkaille. 

Ensimmäisen ryhmäkerran tavoitteena oli tutustuminen ja ryhmäytymisen käynnistämi-

nen sekä omien tavoitteiden miettiminen. Omiin tavoitteisiin on tarkoitus palata ryhmän 

loppupuolella ja katsoa, ovatko tavoitteet toteutuneet tai muuttuneet ryhmän aikana. Ryh-

mätoiminta antoi asiakkaille mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, myös heihin, jotka 

asuivat eri paikkakunnilla kuin itse. Ryhmässä tapahtui hyvää tutustumista niin asiakkai-

den kesken, kuin asiakkaiden ja ohjaajien välillä. 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla loimme yhdessä yhteiset pelisäännöt, joita ryhmän aikana 

jokaisen on noudatettava. Ensimmäisellä kerralla jokainen kirjoitti kirjallisen 
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vaitiolositoumuksen ryhmän asioihin liittyen. Se koski toisia asiakkaita, heidän kertomiaan 

asioita ja ihan kaikkea mitä ryhmässä käsiteltiin. 

Toisen ryhmäkerran tavoitteena olivat voimavarat, niiden vahvistaminen ja voimavarojen 

merkitys asiakkaiden arkeen, unelmiin ja tulevaisuuteen liittyen. Ryhmässä toimiminen ja 

muu sosiaalinen kanssakäyminen tuo voimaantumista varsinkin silloin, jos ihminen kokee 

olonsa ryhmässä hyväksi ja turvalliseksi. Vertaistuen saaminen auttaa ihmistä voimaantu-

maan ja näkemään tulevaisuutensa valoisampana. Voimavarojen vahvistuminen auttaa 

hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden lisääntymisellä. Elämään tulee uutta sisältöä voimavarojen 

vahvistumisen myötä. Toisen ryhmäkerran aikana ryhmän vertaisohjaaja kertoi oman tari-

nansa. 

Ryhmän asiakkaat kokivat, että Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n jär-

jestämä ryhmä oli yksi heidän yhteisöistään, johon he kokivat kuuluvansa ryhmätoiminnan 

aikana. He kokivat ryhmän tärkeäksi voimavarojensa kasvun kannalta. Vahvuutena ryh-

män asiakkaat kokivat sen, että he saivat puhua asioistaan avoimesti ja luottavaisin mie-

lin. 

Kolmannen ryhmäkerran tavoitteena oli oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen. 

Kävimme tehtävien ja keskusteluiden avulla läpi onnistumisen kokemuksia, joita jokaiselta 

varmasti löytyy. Saimme ryhmässä hyvää keskustelua aikaiseksi. Meille ihmisille voi olla 

vaikeaa löytää omia vahvuuksiaan ja niistä saattaa olla vaikeaa puhua ääneen. Tämä voi 

olla suomalaisuudelle tyypillinen piirre ja tapa toimia. Asiakkaat kokivat ryhmän antavan 

mahdollisuuksia oman toiminnallisuutensa lisääntymisenä.  

Loppujen lopuksi he kokivat, että ryhmä antoi siihen mahdollisuuksia, mutta se on heidän 

omissa käsissään, kuinka he hyödyttävät toiminnallisuutensa lisääntymistä omassa elä-

mässään ja arjen käytännön asioissa sekä työllistymisen tukemisessa ja edistämisessä. 

Tällä ryhmäkerralla ryhmässä vieraili TYP-johtaja, joka tuli kertomaan ryhmän asiakkaille 

THL:n tutkimuksesta, johon ryhmän asiakkaat osallistuivat.  

Neljännen ryhmäkerran tavoitteena oli tarinallisuus ja parasta minussa. Tällä ryhmäker-

ralla jokainen asiakas teki itselleen unelmakartan, johon keräsi kuvia ja tekstejä lehdistä 

leikkaamalla, piirtämällä tai kirjoittamalla. Kuvien ja tekstien tuli kuvata asiakkaan ajatuk-

sia omaan itseensä, unelmiinsa ja toiveisiinsa liittyen. Asiakkaat kokivat piristyneensä ryh-

mätoiminnan avulla, koska saivat asioita mietittäväkseen. He pohtivat myös ryhmässä 

käytyjä keskusteluita myös ryhmän jälkeisinä päivinä. Ryhmässä vieraili myös TYP:n ter-

veydenhoitaja, joka kertoi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asiakkaista. Asiakkailla oli 

mahdollisuus kysellä häneltä yleisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Ke-

nenkään henkilökohtaisia terveysasioita ryhmässä ei käsitelty. 



37 

Unelmakartan avulla on mahdollisuus asettaa tavoitteita ja unelmia tulevaisuuteen visuaa-

lisin keinoin. Unelmat tuovat toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. 

 

 

 

Kuvio 4. Olkkonen, 2021. 

Viidennen ryhmäkerran tavoitteena oli mielekkään tekemisen kautta voimavarojen vah-

vistaminen. Usein mielekäs tekeminen löytyy harrastusten tai jonkun muun mieleisen te-

kemisen kautta, johon asiakas tuntee mielenkiintoa ja kiinnostusta. Usein mielekäs teke-

minen ohjaa ihmisiä myös ammatinvalintaansa liittyen. Ryhmäkerran aikana pohdimme 
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mielekästä tekemistä tehtävien ja keskustelujen avulla. Metsässä tapahtuvalla ryhmäker-

ralla oli asiakkaiden mielestä luontevaa keskustella asioista nuotion ja hyvän kahvin ää-

rellä. Metsässä tapahtuvalla ryhmäkerralla ryhmän mukana oli TE-toimiston psykologi. 

Asiakkaat kokivat, että hänen kanssaan oli helppoa ja luontevaa jutella luonnon äärellä 

ammatinvalintaan sekä muihin voimavaroja vahvistaviin asioihin liittyen. 

Kuudennen ryhmäkerran tavoitteena oli ajatukset ja hyvinvointi. Ajatukset vaikuttavat 

mielialaan sekä hyvinvointiin. Ajatusten avulla on mahdollista saada ikävätkin asiat tuntu-

maan innostavilta. Positiivisten ajatusten avulla on mahdollisuus muuttaa omia käsityk-

siämme jostakin ikävästä asiasta tai tekemisestä. Ajatusten avulla on mahdollista oppia 

voimaan paremmin sekä oppia myös tuntemaan itseään paremmin. Negatiivisella ajattelu-

tavalla on usein kielteinen vaikutus omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Asiakkaiden kokemus oli, että sopivan kokoisena ryhmä tuki heitä ja heidän voimavaro-

jensa kasvua niin, että he saivat ryhmän aikana tulevaisuudelleen ja työllistymiselleen uu-

sia suunnitelmia, joita jatkossa ryhmän jälkeen on hyvä lähteä viemään eteenpäin omien 

työntekijöidensä kanssa Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä. Voi-

maantumisen pystyi näkemään ryhmätoimintojen edetessä. Asiakkaat alkoivat puhumaan 

suunnitelmistaan toivon näkökulma puheissa ja ajatuksissa. He eivät enää niin paljon pu-

huneet menneisyydestään ja asioista, joita olivat kokeneet. Katseet olivat suunnattuna 

eteenpäin 

Seitsemäs ryhmäkerta oli toiminnallinen. Tällä tapaamisella lähdimme ryhmän asiakkai-

den kanssa paikalliseen kahvilaan. Ryhmätapaamiseen liittyi ennakkotehtävä, jossa asi-

akkaat perehtyivät kahvilan historiaan. Kahvila sijaitsee Hyvinkään asemarakennuksessa 

ja rakennuksella on pitkä historia. Asiakkaiden kokemus ryhmäkerrasta oli, että he kokivat 

olevansa, kuten muutkin ihmiset, jotka käyvät tuttaviensa tai ystäviensä kanssa kahvilla. 

Tämä palaute oli minusta koskettava, koska kaikille kahvilla käyminen ei ole itsestään sel-

vää toimintaa. Asiakkailla saattoi olla sosiaalisten tilanteiden pelkoja, mutta jokainen ryh-

mäläinen halusi tulla mukaan toiminnalliseen ryhmäkertaan julkiseen tilaan. Tällä ryhmä-

kerralla ryhmä kävi tutustumassa myös päihdekuntoutuspisteeseen, jossa ryhmälle esitel-

tiin paikan toimintaa, tiloja sekä heidän järjestämäänsä ryhmätoimintaa. 

Kahdeksas ryhmäkerta sisälsi Kela-asiantuntijan vierailun ryhmässä. Hän kertoi ryhmälle 

Kela- kuntoutuksiin sisältyvää tietoa. Asiakkailla oli mahdollisuus kysellä häneltä yleisistä 

Kela-asioista. Kenenkään henkilökohtaisia etuusasioita ryhmässä ei käsitelty. Ryhmän 

teemana oli yhteinen tekeminen, jota toteutettiin yhteisillä keskusteluilla ja pelien pelaami-

sella ryhmässä. Hirsipuu pelin sai ryhmässä suuren suosion. Pelatessamme tuli vahvasti 

tunne tämän ryhmän hyvästä ryhmäytymisestä sekä yhteisestä huumorintajusta, joka 



39 

ryhmällä oli. Kävimme yhdessä myös läpi asiakkaiden itse valitsemiaan valokuvia sekä 

valokuvien merkitystä asiakkaan toivon ja voimavarojen suhteen. 

Ryhmäkerralla yhdeksän palasimme ryhmän alussa luotuihin omiin tavoitteisiin. Asiak-

kaat tarkastelivat omia tavoitteitaan ja miettivät, mitkä tavoitteista olivat jo toteutuneet tai 

mahdollisesti olivat jo lähellä toteutumista. Ryhmäkerran tukena oli voimavaroja vahvista-

jia tehtäviä. Ryhmäkerran keskustelut olivat mielenkiintoisia. Asiakkaat pohtivat omien voi-

mavarojensa kasvua sekä sitä, mikä voimavarojen kasvuun oli auttanut. 

Ryhmän asiakkaat kokivat, että heidän omat tavoitteensa olivat toteutuneet. He kokivat 

voimavarojensa kasvaneen ryhmätoiminnan aikana. Suurin syy voimavarojen vahvistumi-

seen olivat muut ryhmäläiset ja vertaisuuden tunne. Kokemus siitä, että kuuluu johonkin 

yhteisöön. Ryhmän asiakkaat kertoivat myös, että on ollut hyvä puhua ja pohtia omia vah-

vuuksiaan keskustellen sekä eri menetelmiä apuna käyttäen. Esimerkiksi valokuvien käyt-

täminen oli miellyttävä kokemus palata menneisyyden asioihin.  

Kymmenennen ryhmätapaamisen teemana oli kurkistus tulevaan. Tämän ryhmäkerran 

tavoitteena oli miettiä ryhmän jälkeistä toimintaa, johon asiakas ohjautuisi. Osalla ryhmän 

asiakkaista oli selkeät ajatukset työllistymisensä tukemiseksi. Osa asiakkaista oli saanut 

ryhmän aikana ajatuksia siihen, miten hän lähtisi etenemään. Osalle tulevaisuuden suun-

nitelmat olivat jo ajatuksen tasolla selkeät ennen ryhmää, mutta ne vahvistuivat ryhmän 

aikana. Kävimme keskustellen läpi kirjeitä, jotka asiakkaat olivat kirjoittaneet itselleen tule-

vaisuuteen. Jokainen kertoi sen, minkä halusi. Kirjettä ei tarvinnut lukea ääneen, mutta sai 

lukea, jos asiakas niin itse halusi. 
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11 KEHITTÄMISHANKKEEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Kehittämishankkeen eli tutkimuksen uskottavuus ja todenperäisyys perustuu tutkijan huo-

lelliseen paneutumiseen tutkittavaa asiaa kohtaan. Tutkijan on noudatettava hyvää tieteel-

listä käytäntöä tehdessään tutkimusta. Kehittämishanke on toteutettu luotettavalla sekä 

eettisesti hyvää käytäntöä noudattaen.  

11.1 Eettinen käytäntö 

Hyvään eettiseen käytäntöön katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi muiden tiedeyhteisöjen toi-

mintatapojen tunnistaminen ja niiden kunnioittaminen tutkimusta tehdessä. Hyvään eetti-

seen toimintatapaan kuuluvat myös raportointi vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä kri-

teereihin perustuvat tiedonhankinta, tutkimusmenetelmät sekä erilaiset arviointimenetel-

mät. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132-133) 

11.2 Eettisyys ryhmätoiminnassa 

Kerroin ryhmän asiakkaille heti ensimmäisellä ryhmäkerralla, että samalla toimiessani ryh-

mässä yhtenä ryhmänohjaajana, teen kehittämishankettani Yamk-opintoihini liittyen. Ker-

roin asiakkaille, että havainnoin kaikkea näkemääni ja kokemaani jokaisella ryhmäkerralla. 

Kirjallista suostumista en asiakkailta pyytänyt. Kerroin ryhmän asiakkaille, että kirjaan nä-

kemääni, kuulemaani ja kokemaani päiväkirjamaisesti ryhmäkerroilta. Kerroin myös, että 

olen välillä tarkkailijan roolissa, jolloin en ole aktiivisesti äänessä. Kerroin myös, että kehit-

tämishankkeessani asiakkaita ei pysty tunnistamaan. Heidän nimeään, ikää, sukupuolta 

eikä asuinpaikkakuntaa tule tutkimuksessa ilmi. 

Jokaisella ryhmäkerralla asiakkailta kerättiin kirjallinen palaute ryhmäkerran lopuksi. Pa-

lautelomakkeeseen ei tullut asiakkaiden nimiä. Palautteet kirjoitettiin käsin, mutta kä-

sialasta en pystynyt tunnistamaan, kenen antama palaute oli. Ryhmäkertojen viimeisellä 

kerralla kerättiin palaute koko ryhmän ajalta. Kerroin asiakkaille, että kun palautteet on 

käyty läpi ja olen ne käsitellyt, palautteet tuhotaan. Jokainen palaute käytiin ryhmänohjaa-

jien kesken läpi. Palautelomake on luettavissa kehittämishankkeeni liitteet sivulla 

Ennen puhelinhaastatteluita kysyin jokaiselta haastattelemaltani asiakkaalta luvan haas-

tattelun nauhoittamiseen. Painotin asiakkaille, että minulla on täydellinen vaitiolovelvolli-

suus työhöni sekä kyseiseen tutkimushankkeeseeni liittyen. Kerroin asiakkaille myös, että 

poistan nauhoitukset heti, kun olen ne litteroinut. Kerroin myös, että kukaan muu ei kuule 

nauhoitteita kuin minä. Puhelinhaastatteluissa ei myöskään käy ilmi asiakkaiden nimet, 

sukupuolet, asuinpaikkakunnat tai heidän ikänsä. 
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12 KEHITTÄMISHANKKEEN JATKOKEHITTÄMISSUUNNITELMIA 

Ryhmätoimintojen kehittäminen oli ajankohtaista, kun aloitin tämän kehittämishankkeen 

suunnittelun yhdessä työyhteisöni ja esimieheni sekä TYP-johtajan kanssa. Koimme työ-

yhteisössäni, että voimavaroja vahvistavalle ryhmätoiminnalle oli tarvetta. Ryhmätoimintaa 

oli ollut vuosia sitten, ennen kuin itse olin töissä Keski- Uudenmaan monialaisessa yhteis-

palvelu TYP:ssä. Ryhmätoiminnoissa oli ollut muutaman vuoden tauko. Olen itse ohjannut 

erilaisia ryhmiä lähes koko työurani ajan eri ikäisten asiakkaiden parissa ja kouluttautunut 

ryhmänohjaajaksi sekä kouluttamaan ryhmänohjaajia. Ryhmätoimintojen ohjaaminen on 

ollut minulle aina luontevaa, mielekästä ja lähellä sydäntäni olevaa työskentelyä. 

12.1 Jatkokehittämisen ideoita 

Toivon, että voimavaroja vahvistavat ryhmätoiminnat ovat tulleet työyhteisööni jäädäk-

seen. Palaute asiakkaita on ollut hyvää. He toivovat vastaavanlaisen ryhmätoiminnan jat-

kuvan. Erilaisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille asiakasnäkökulma huomioiden on 

mielestäni hyvää kehittämistyötä. Jatkossa on hyvä pohtia ryhmämallia, joka tähän kehit-

tämishankkeeseen kehitettiin. Ryhmämallia on helppoa jatkossa muokata kuhunkin ryh-

mään sopivaksi. Mahdollisuuksia ryhmätoiminnan kehittämiseen on paljon. Jokainen oh-

jaaja voi valita omanlaisensa keinot ryhmänohjaamiseen, materiaaliin ja välineisiin, jota 

ryhmässä käyttää. Mielestäni olisi hyvä, että Keski-Uudenmaan TYP-palveluilla olisi omaa 

ryhmätoimintaa asiakkaillemme ja ryhmätoimintoihin löytyisi sitoutuneita ohjaajia. 

12.2 Yhteinen ryhmätoiminta 

Ryhmätoimintoja on mahdollista myös yhdistää Keski-Uudenmaan Soten alueella, esimer-

kiksi sosiaalisen kuntoutuksen kanssa yhteiseksi ryhmätoiminnaksi. Näin ryhmätoiminta ei 

vie liikaa esimerkiksi TYP:n henkilökunnan resursseja. Ryhmänohjaajia on kuitenkin ol-

tava vähintäänkin kaksi, mielellään jopa kolme ohjaajaa. Koin, että oma esimieheni, työyh-

teisöni ja TYP-johtaja olivat kiinnostuneita kehittämishankkeestani ja ryhmätoiminnan jär-

jestämisestä. Jatkossa ryhmätoimintaa voisi olla kerran vuodessa, jolloin siihen olisi mah-

dollista panostaa resursseja sekä olisi aikaa huolelliseen suunnitteluun ja asiakkaiden 

saamiseen ryhmään.  

Asiakkaita olisi hyvä tiedottaa hyvissä ajoin ryhmätoiminnasta, sen sisällöstä ja ryhmän 

alkamisen ajankohdasta. Mielestäni kaksi kertaa vuodessa järjestettävä ryhmätoiminta 

saattaa olla liian usein, koska ryhmän suunnitteluun on varattava tarpeeksi aikaa. Mieles-

täni ryhmän suunnittelun on oltava mieluisaa työntekijöille ja siihen on innostuttava ja 
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oltava täydellä sydämellä mukana, muistaen, että miksi ryhmätoimintaa järjestetään ja 

mikä on ryhmätoiminnan tavoitteena. 

 

 



43 

13 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli järjestää Keski-Uudenmaan monialaisen yh-

teispalvelu TYP:n asiakkaille voimavaroja vahvistavaa ryhmätoimintaa kehittämällä ryh-

mätoimintaan ryhmämalli, jota on mahdollisuus käyttää jatkossakin ryhmätoimintojen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli vahvistaa sekä 

lisätä asiakkaiden voimavaroja ryhmätoiminnan keinoin erilaisia ryhmämenetelmiä hyö-

dyntäen. Tämän toiminnallisen kehittämishankkeen lähtökohtana olivat käytännönlähei-

syys ja työelämälähtöisyys. Kehittämishanke toteutettiin tutkimuksellisella otteella. 

Kehittämishankkeen tutkimusaineiston keräsin osallistuvalla havainnoinnilla, päiväkirja-

merkinnöillä, haastatteluilla, keskusteluilla sekä kirjallisilla palautteilla ryhmätoimintojen ai-

kana sekä ryhmätoiminnan päätteeksi. Sisällytin kehittämishankkeeseen toiminnallisen 

osuuden sekä raportoinnin, joka sisältää koko prosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tut-

kimusviestinnän keinoin. Tähän toiminnalliseen kehittämishankkeeseen yhdistin käytän-

nön toiminnan, toimintaan ohjeistamisen, toiminnan järjestämisen sekä toiminnan osuu-

den kirjaamisen eli raportoinnin. 

Koen aikaisempien tutkimustulosten sekä omien kokemusteni perusteella, että voimava-

roja vahvistavalle ryhmätoiminnalle on jatkossakin tarvetta. Asiakkailla on tarve ja halu 

kuulua johonkin yhteisöön tai ryhmään. Heillä on tarve kuulla muiden ihmisten kokemuk-

sia sekä jakaa omia kokemuksiaan muille ihmisille. Omien kokemusten jakaminen sekä 

muiden ihmisten kokemusten kuuleminen on voimavaroja kasvattajia tekijöitä. Voidaan 

puhua vertaistuen antamisesta sekä vertaistuen saamisesta. 

Yksilötasolla voimavaroja vahvistava ryhmätoiminta tuki asiakkaiden kuntoutumista sekä 

voimavarojen kasvua. Asiakkaat löysivät itsestään vahvuuksia, jotka olivat olleet piilossa. 

Asiakkaiden keskustelut ryhmässä olivat suuri voimavara ja he kokivat tulleensa kuulluksi. 

Ryhmätoiminnan avulla asiakkaille mahdollistettiin sosiaalisten kontaktien luominen sekä 

vertaistuen antaminen sekä vertaistuen saaminen muilta ryhmäläisiltä. Ryhmän asiak-

kailta saadun palautteen perusteella, asiakkaat kokivat saaneensa ryhmästä onnistumisen 

kokemuksia. He kokivat myös itsetuntonsa kasvaneen ryhmätoiminnan aikana. 

Tämän kehittämishankkeen jälkeen ryhmätoimintoja on jatkettu Keski-Uudenmaan monia-

laisessa yhteispalvelu TYP:ssä. Ryhmätoiminta on kehittynyt ja muokkaantunut asiak-

kailta ja meiltä työntekijöiltä saadun palautteen perusteella. Ryhmätoiminnat ovat muok-

kaantuneet myös ryhmänohjaajien omien mielenkiintojen ja kokemusten perusteella. 

Tämä olikin tarkoitus tässä kehittämishankkeessa. Tarkoitus oli luoda ryhmätoiminnalle 

ryhmämalli, jota on jatkossa helppo muokata jokaisen ryhmän tarpeita vastaavaksi. 
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14 POHDINTA 

Kehittämishanketta tehdessäni olen ymmärtänyt entistä paremmin ryhmätoimintojen mer-

kityksen omassa työssäni sosiaaliohjaajana Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispal-

velu TYP:ssä. ryhmätoimintojen antama tuki asiakkaan työllistymisen tukemisessa asiak-

kaalle on suuri. Kehittämishankkeeni aikana olen pohtinut paljon omaa työtäni ja tapaani 

työskennellä asiakkaiden kanssa. Koen, että ryhmätoimintojen ohjaaminen on minulle mo-

tivoivaa tapaa työskennellä ja ryhmätoiminnat antavat minulle työntekijänä paljon. Olen 

lähes koko työurani eri työtehtävissä ohjannut ryhmiä, joissa on ollut asiakkaina eri ikäisiä 

ihmisiä. 

Kehittämishankkeeni aikana olen reflektoinut omaa työskentelyäni työyhteisön jäsenenä. 

Olen huomannut kehitettävää. Olen myös saanut varmuutta ryhmätyöskentelyyn. Uskon, 

että toimin jatkossakin ryhmien ohjaajana. Koen, että olen ryhmänohjaajana aidosti läsnä 

sekä innostunut ryhmän ohjaamiseen liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaaja on myös osa 

ryhmää ja ryhmänohjaajan vastuulla on, että ryhmä kokee olonsa turvalliseksi ja luottaa 

ohjaajaan. Ryhmänohjaajan on myös osattava antaa ryhmän muodostaa ryhmänsä itse, 

jossa ryhmänohjaajan roolina on pitää raameista kiinni ohjaten, tukien ja kannustaen asi-

akkaita ryhmäprosessin aikana. 

Hyvän ryhmänohjaajan tunnistaa siitä, että hän pystyy kunnioittamaan ryhmän asiakkaita 

sekä hyväksymään jokaisen asiakkaan omana itsenään, juuri sellaisena kuin kukin asiak-

kaista on. Ryhmänohjaajalle on tärkeää muistaa myös huumorintaju ryhmää ohjatessaan. 

Huumorin avulla voi päästä eteenpäin, jos ryhmässä tulee jokin kiusallinen tilanne syystä 

tai toisesta johtuen. Asiakkaat toivovat tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi. He toivovat, että 

heihin suhtaudutaan asiallisesti, olipa heidän elämäntilanteensa mikä tahansa. Asiakkaat 

toivovat myös, että heillä olisi toimiva yhteydenpito työntekijöidensä kanssa. (Nummela 

2011, 84-86). 

Ryhmässämme oli kolme ohjaajaa ja mielestäni meillä ohjaajilla sekä ohjaajilla suhteessa 

ryhmän asiakkaisiin oli hyvä huumori, jota mielestäni ryhmässä käytimme. Asiakkaat luot-

tivat meihin ohjaajiin niin paljon, että he pystyivät sanomaan meille ohjaajille huumorilla 

höystettyjä mielipiteitään ryhmätyöskentelyyn, ryhmässä käytyihin asioihin ja jopa meidän 

ohjaajien persoonallisuuksiin liittyen. (Himberg & Jauhiainen 1998, 95−96,131.) 

Jatkokehittämisehdotuksia kehittämishankkeeseen liittyen minulla on. Kehittämishank-

keeni jälkeen ryhmätoiminnot ovat jatkuneet Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispal-

velu TYP:ssä. Ryhmiä on ollut yksi tai kaksi ryhmää vuodessa. Toivoisin, että ryhmätoi-

minnat jatkuvat, koska kehittämishankkeeni tuloksista on näkyvissä, että asiakkaat ovat 
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kokeneet hyötyneensä ryhmässä olosta. Ryhmän hyötyinä asiakkaat ovat kokeneet voi-

mavarojensa vahvistuneet. Vertaistuen merkitys nousi suureen merkitykseen kehittämis-

hankkeeni tuloksiini perustuen. Asiakkaat kokivat muiden kokemuksia kuunnellessaan, 

että heidän oma tilanteensa ei ole niin huono, kuin he aikaisemmin ajattelivat ja kokivat. 

Ryhmän asiakkaat kokivat hyvänä ja voimavaroja kasvattavana sen, että he saivat puhua 

omista kokemuksistaan ryhmän muille asiakkaille. He kokivat puhumisen voimavaroja 

kasvattavana kokemuksena. Asiakaslähtöisen työn lähtökohdat ovat asiakkaan voimava-

roja ja vahvuuksia tukevaa työskentelyä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioit-

tavaa toimintaa asiakkaan edun parhaaksi. Asiakkaan kanssa työskennellessä avoimuu-

della ja luottamuksen saamisella saadaan paljon hyvää aikaan ja asiakkaan asioita eteen-

päin. (Virtanen ym. 2011, 19.)   

Mielestäni ryhmätoiminnoissa on oltava mukana vertaisohjaaja tai kokemusasiantuntija. 

Vertaisohjaajan tai kokemusasiantuntijan olisi oltava sinut omien asioidensa kanssa, jotta 

hän pystyy olemaan hyvä vertaisohjaaja tai kokemusasiantuntija ryhmän asiakkaille sekä 

tukena ryhmän ammattilaisille ohjaajille. Mielestäni koulutetulle kokemusasiantuntijalle 

kuuluu myös palkkio ryhmässä työskentelystään. Se kertoo mielestäni siitä, että hänen 

panostaan ryhmätoiminnassa arvostetaan. 

Jatkokehittämisehdotuksia asiakkaiden mielestä olisi varsinaisten ryhmäkertojen päätyt-

tyä, että ryhmä kokoontuisi vielä yhteen esimerkiksi kuukauden kuluttua ryhmän päättymi-

sen jälkeen sekä esimerkiksi puolen vuoden jälkeen. Tämä toive tuli useammalta ryhmän 

asiakkaalta. Ryhmäytymisen tunne oli tässä ryhmässä voimakas ja moni ryhmän asiakas 

koki ryhmän loppumisen jälkeen jääneensä yksin ja miettineensä, että mitä seuraavaksi. 

Jokainen ryhmän asiakas jatkoi asiakkuuttaan Keski-Uudenmaan TYP:ssä oman työnteki-

jänsä kanssa, mutta kuitenkin he kokivat, että olisivat tarvinneet vielä myös ryhmän anta-

maa tukea. 

Eräältä asiakkaalta tuli kehittämisehdotus, että ryhmän alussa olisi hyvä, jos vieläkin sel-

keämmin kerrottaisiin ryhmän sisällöstä sekä siitä, että ohjaajat eivät tässä voimavaroja 

vahvistavassa ryhmässä suoranaisesti kerro ja määrittele, että mitä seuraavaksi tehdään. 

Tämä asiakas koki hyvänä sen, että me ohjaajat annoimme ryhmälle mahdollisuuden kes-

kusteluihin, kuunteluun sekä annoimme asioiden joskus harhaillakin. Hän koki kuitenkin, 

että meillä oli ohjat hyvin käsissä ja pidimme ryhmän raameista, rungosta ja yhdessä sovi-

tuista säännöistä kiinni ohjaamalla keskustelua sopivaan suuntaan. 

Kehittämishankkeen suunnittelu ja sen toteuttaminen on ollut minulle pitkä prosessi. Kehit-

tämishanke venyi mielestäni liian pitkäksi. Kehittämishankkeen toteutin samalla, kun olin 

omassa työssäni. Kehittämishankkeeni toimeksiantaja vaihtui myös tämän prosessin 
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aikana, koska vaihdoin työpaikkaa ja halusin tehdä tämän kehittämishankkeen nykyiseen 

työhöni liittyen. Sain paljon ryhmätoiminnan ohjaamisesta ja oli erittäin hienoa tutustua 

asiakkaisiin osana ryhmää. Sain myös lisää kokemusta moniammatillisesta työskentelystä 

ryhmätoiminnassa, jossa meitä ryhmänohjaajia oli kolme ohjaajaa sekä vertaisohjaaja. 

Koen, että se kasvatti minua ammatillisesti. 
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LIITE 2. Ryhmäkerran (1) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

TUTUSTUMINEN JA OMAT TAVOITTEET 

Tapaamiskerta 1 

Torstai 5.9.2019 klo: 12.00- 16.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Päiväkahvit 

• Tervetuloa ryhmään ja ryhmäkertojen sisällön läpikäyminen 

• Ohjaajat ja vertaisohjaaja esittäytyvät 

• Ryhmäläisten esittäytymiskierros kuvakorttien avulla 

• Voimavarat vahvuudeksi ryhmän yhteiset pelisäännöt 

• TAUKO 

• Ennakkotehtävän läpikäyminen: Voimavarat/ Voimavara, mitä ajatuk-

sia se sinussa herättää? 

• Ryhmän tavoitteet/ osallistujien omat tavoitteet/ keskustelua 

• Hahmoharjoitus s. 10- 11 

• TAUKO 

• Kotitehtävä seuraavaa kokoontumista varten: 

- Tavoitteenasettelu s. 20- 21 

- Oma jaksaminen 

- Arki ja rutiinit 

- Työllistyminen/ koulutus 

• Ajatuksiasi ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 12.9.2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 3. Ryhmäkerran (2) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

VOIMAVARAT 

Tapaamiskerta 2 

Torstai 12.9.2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• Kuulumiset kuvien avulla ja ajatuksia edellisestä ryhmäkerrasta 

• Kotitehtävän läpikäyminen 

• Voimavarat ympyrä tehtävä 

• TAUKO 

• Voimavarat ympyrän läpikäyntiä 

• TAUKO 

• Vertaisohjaajan oma tarina 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi: 

- Miellyttävien toimintojen lista/ voimavaraluettelo 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 19.9.2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 4. Ryhmäkerran (3) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

OMA OSAAMINEN JA VAHVUUDET 

Tapaamiskerta 3 

Torstai 19.9.2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• TYP- johtajan vierailu. THL: n tutkimuksen toteutus/ info asiasta 

• TAUKO 

• Kuulumiset kuvien avulla ja ajatuksia edellisestä ryhmäkerrasta 

• Kotitehtävän läpikäyminen 

• Onnistumisen kokemus tehtävä s. 26- 27 

• Keskustelua tehtävästä pienryhmissä 

• TAUKO 

• Samae Koskinen: Hyvä päivä 
https://www.youtube.com/watch?v=D45BnsLs4GM 

• Juha Tapio: Kelpaat kelle vaan 
https://www.youtube.com/watch?v=g9wCISwdzDk 

- Keskustelua, mitä ajatuksia, fiiliksiä kappaleista tulee 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi:  

- Etsi omaan unelmien aarrekarttaasi tekstejä ja kuvia lehdistä 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 26.9.2019 klo: 12.00 samassa paikassa. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D45BnsLs4GM
https://www.youtube.com/watch?v=g9wCISwdzDk
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LIITE 5. Ryhmäkerran (4) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

TARINALLISUUS JA PARASTA MINUSSA 

Tapaamiskerta 4 

Torstai 26.9.2019 klo: 12.00- 16.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Päiväkahvit 

• Vieraana TYP: n terveydenhoitaja 

• TAUKO 

• Kuulumiset kuvien avulla ja ajatuksia edellisestä ryhmäkerrasta 

• Unelmien aarrekartan tekeminen 

• Keskustelua unelmien aarrekartasta 

• TAUKO 

• Keskustelu unelmien aarrekartasta jatkuu 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi: 

- Parasta minussa tehtävä s. 33- 35 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 3. 10. 2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 6. Ryhmäkerran (5) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

MIELEKÄS TEKEMINEN 

Tapaamiskerta 5 

Torstai 3.10.2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• Kuulumiset kuvakorttien avulla ja ajatukset edelliseltä kerralta 

• Parasta minussa kotitehtävän läpikäyminen pienryhmissä 

• TAUKO 

• THL: n ryhmähaastattelu klo: 10.30- 13.00 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi: 

- Harrastukseni tehtävä s. 41 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

 

Seuraava tapaaminen 10.10. 2019 klo: 12.00 samassa paikassa. 
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LIITE 7. Ryhmäkerran (6) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

AJATUKSET JA HYVINVOINTI 

Tapaamiskerta 6 

Torstai 10.10.2019 klo: 12.00- 16.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Päiväkahvit 

• Kokemusasiantuntijan vierailu 

• TAUKO 

• Kuulumiset kuvienavulla ja ajatukset edelliseltä kerralta 

• Harrastukseni tehtävän läpikäyminen pienryhmissä 

• TAUKO 

• Ajatusten haastaminen teksti ja keskustelua 

• Ajatusten haastaminen tehtävä s. 44- 45 

• TAUKO 

• TE- asiantuntijan vierailu 

• Ajatusten haastaminen tehtävän läpikäyminen 

• Kotitehtävä seuraavaa kertaa varten: 

- Tsemppiajatuksia/ lauseita itselleni s. 47 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 17.10. 2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 8. Ryhmäkerran (7) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

TOIMINNALLINEN RYHMKERTA: Tutustuminen päihdekuntoutuspisteeseen 

Tapaamiskerta 7 

Torstai 17.10.2019 klo: 12.00- 16.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Päiväkahvit paikallisessa kahvilassa 

• Keskustelua kahvilan historiasta 

• Vierailu päihdekuntoutuspisteeseen 

• Erityissosiaaliohjaaja esittelee päihdekuntoutuspisteen toimintaa 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja palautetta 

 

Seuraava tapaaminen 24.10. 2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 9. Ryhmäkerran (8) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

YHTEISTÄ TOIMINTAA 

Tapaamiskerta 8 

Torstai 24.10.2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• Kela- asiantuntijan vierailu 

• Kuulumiset kuvien avulla ja ajatukset edelliseltä kerralta 

• TAUKO 

• Valokuvat ja niiden merkitys 

• Hirsipuu- peli 

• TAUKO 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi: 

- Arvojen aarrearkku moniste 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 31.10. 2019 klo: 9.00 samassa paikassa. 
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LIITE 10. Ryhmäkerran (9) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

PALUU OMIIN TAVOITTEISIIN 

Tapaamiskerta 9 

Torstai 31.10.2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• Kuulumiset kuvien avulla ja ajatukset edelliseltä kerralta 

• Arvojen aarrearkku kotitehtävän läpikäyminen 

• TAUKO 

• Palaaminen omiin tavoitteisiin, ovatko tavoitteet täyttyneet/ keskuste-

lua 

• Paluu hahmoharjoitukseen. Missä hahmo istuu tällä hetkellä? 

• Uuden alku- tarinallinen harjoitus 

• Kotitehtävä seuraavaksi kerraksi: 

- Kirjoita kirje itsellesi tulevaisuudestasi 

• Ajatuksia ryhmäkerrasta. Keskustelua ja kirjallinen palaute. 

• Rentoutumistuokio 

 

Seuraava tapaaminen 7. 11. 2019 klo: 12.00 samassa paikassa 
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LIITE 11. Ryhmäkerran (10) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

YHTEISTÄ TOIMINTAA 

Tapaamiskerta 9 

Torstai 7. 11. 2019 klo: 9.00- 13.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Lähtö metsäretkelle 

• Aamukahvit/ aamupala metsässä nuotion äärellä 

• TE- ammatinvalinnan psykologin mukana olo retkellä 

• Ohjelmassa:  

- Nuotion sytytys 

- Nokipannukahvin keittoa 

- keskusteluita 

- yhdessä oloa. 

- Mitä ryhmän jälkeen keskustelua 

-  

Seuraava tapaaminen 28.11.2019 klo: 12.00 ryhmäpaikassa (viimeinen ryh-

mäkerta) 
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LIITE 12. Ryhmäkerran (11) malli 

VOIMAVARAT VAHVUUDEKSI- RYHMÄVALMENNUS 

KURKISTUS TULEVAAN 

Tapaamiskerta 10 (viimeinen ryhmäkerta) 

Torstai 28. 11. 2019 klo: 12.00- 16.00 

 

Päivän ohjelma: 

• Aamukahvit/ aamupala 

• Kirje itselle tulevaisuudesta läpikäyminen 

• TAUKO 

• Paluu ryhmäkertoihin keskustellen 

• Ohjaajien palaute ryhmäläisille 

• Ryhmäläisten palaute ohjaajille 

• Kirjallinen palaute ryhmävalmennuksesta 
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LIITE 13. Ryhmän palautelomake joka ryhmän jälkeen 

Voimavarat vahvuudeksi ryhmän palautelomake (valitse sopiva vaihtoehto) 

1. Aikataulu/ kellonaika 

• Hyvä 

• Huono 

• Muu vaihtoehto/ kirjoita: 

 

2. Aamupala/ päiväpala oli 

• Tarpeellinen 

• Ihan sama 

• Tarpeeton 

• Muu vaihtoehto/ kirjoita: 

 

3. Ryhmätyötila oli 

• Hyvä 

• Ihan ok 

• Huono 

• Muu vaihtoehto/ täydennä 

 

4. Miten koit toiminnalliset jutut esim. fiiliskortit/ kuvakortit? 

• Kivoja 

• Ihan ok 

• En pitänyt 

• Muu vaihtoehto/ täydennä 

 

5. Kirjallisia tehtäviä oli 

• Liian vähän 

• Sopivasti 

• Liian paljon 

• Muu vaihtoehto/ kirjoita 

 

6. Osallistuminen keskusteluun oli minulle 

• Helppoa 

• Ei helppoa eikä vaikeaa 

• Vaikeaa 

• Muu vaihtoehto/ kirjoita 

 

7. Ryhmän ilmapiiri oli 

• Hyvä 

• Ihan ok 

• Huono 

• Muu vaihtoehto/ täydennä 

 

8. Vapaa palaute ohjaajien työskentelystä 

 

9. Risut/ Ruusut 
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LIITE 14. Ryhmän palautelomake viimeisen kerran jälkeen 

1. Minkä arvosanan antaisit ryhmävalmennukselle kokonaisuudessaan: 

1 2 3 4 5 

(Ympyröi sopiva vaihtoehto) 

 

2. Miksi halusit osallistua ryhmävalmennukseen? 

 

3. Mikä hyödytti sinua eniten ryhmävalmennuksessa? 

 

4. Koetko, että tilanteesi on edistynyt ryhmävalmennuksen aikana? 

 

5. Oletko saanut uusia voimavaroja ryhmävalmennuksen aikana? 

 

6. Mikä ryhmävalmennuksessa oli parasta? 

 

7. Mikä/ mitkä asiat ryhmävalmennuksessa olisi voitu toteuttaa toisella tavalla? 

 

8. Palaute, jonka haluat ohjaajille antaa? 

 

9. Mitä kehittäisit ryhmävalmennuksessa? 

 

10. Palaute ryhmäjärjestelyihin liittyen? (Paikka, tarjoilut, ym.?) 

 

Kiitos palautteestasi! 
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Liite 15. Haastattelukysymykset puhelimen välityksellä 

1. Mitä ajattelit Voimavarat vahvuudeksi ryhmästä ennen ryhmän alkamista? 

2. Mitä ajattelit Voimavarat vahvuudeksi ryhmästä ryhmän päätyttyä? 

3. Oliko ryhmällä merkitystä sinulle? Mitä merkitystä? 

4. Voimaannuttiko ryhmä sinua? 

5. Oliko ryhmässä helppo/ vaikea olla? 

6. Saitko ryhmässä käsitellyistä teemoista suuntaa omille jatkosuunnitelmillesi tulevaisuu-

den suhteen? 

7. Saitko ryhmästä voimavaroja elämääsi? 

8. Kuinka jatkokehittäisit ryhmän toimintaa? 

9. Tukiko ryhmätoiminta työllistymistä? 

10. Vapaa palaute ohjaajien työskentelystä 

• Hyvää 

• Kehitettävää 
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LIITE 16. Infokirje ryhmästä asiakkaille 
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LIITE 17. Voimavarat vahvuudeksi ryhmän ennakkotehtävä 
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LIITE 18. Voimavarat vahvuudeksi ryhmän esite 

 

 

 


