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1 Johdanto 

 

Suomessa oli asunnottomia marraskuussa vuonna 2012 (Joka neljäs asunnoton on 

alle 25-vuotias. 2012) yhteensä 7850 henkilöä. Nuorten, maahanmuuttajien ja naisten 

asunnottomien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten. Yli puolet Suomen 

asunnottomista asuu Helsingin alueella. Yksinäisiä asunnottomia alle 25-vuotiaita oli 

tuolloin Helsingissä 2050 henkilöä (Asunnottomat 2012.)  Kaupungit ja kolmannen sek-

torin erilaiset toimivat tarjoavat tuettuja asumisen palveluita vastaamaan lisääntynee-

seen asunnottomuuden tarpeeseen.  

 

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö avattiin 1.10.2012. Yksikkö tarjoaa tuettua ja 

tehostetusti tuettua vuokrasopimussuhteiseen asumiseen perustuvaa asumista pitkäai-

kaisasunnottomille Helsinkiläisille nuorille aikuisille. Helsingin kaupunki ostaa tuetun 

asumisen palvelut. Asukkailla voi olla mielenterveyden- ja/tai päihteidenkäytön ongel-

mia. Helsingin kaupunki ostaa tuetun asumisen palvelut ja asukkaat ohjautuvat palve-

luiden piiriin Asumisen tuen (Astun) SAS-työryhmän (selvitä, arvioi, sijoita) arvion ja 

tasopäätöksen kautta. Kodin lisäksi yksikön työryhmä tarjoaa asumisen turvaamiseksi 

yksilöllistä, psykososiaalista kokonaisvaltaista tukea pääsääntöisesti nuorille aikuisille 

(80-90 -luvulla syntyneille) pitkäaikaisasunnottomille.  

 

Lähtökohtana kehittämistyölle oli luoda yksikköön ryhmämuotoista psykososiaalista 

tukea talotoiminnan muodossa ja saada palvelusisältöä laajennettua laadullisista näkö-

kulmista. Ryhmämuotoinen toiminta on osa organisaation arvoja ja sen tarkoituksena 

on mahdollistaa vertaisuus, osallisuus ja kuulluksi tuleminen omassa arjen ympäristös-

sä sekä omassa prosessissa. Asukkaiden esiin tuomat puutteet arjen sisällöissä, yhtei-

sessä tekemisessä, yksinäisyyden tunne ja osallisena olemisen tarpeet tukivat kehit-

tämistyön aloitusta. Kehittämistyö toteutettiin prosessina ja siihen osallistuivat opinnäy-

tetyön tekijä, työntekijät sekä talon asukkaat. Prosessinomaisuuden ja yhteisen reflek-

toivan osallisuuden kautta luotiin yhteistä ymmärrystä tavoitteiden ja päämäärän saa-

vuttamiseksi. Yhteistyössä toteutettuun kehittämistyön tulokseen ja siihen liittyviin toi-

menpiteisiin on helpompi sitoutua ja kiinnittyä.  

 

Työn alussa käydään läpi tutkimuksia aiheesta sekä taustalla vaikuttavia huomion ar-

voisia tekijöitä, jotka tulee huomioida kyseessä olevan asukasjoukon palveluita kehitet-

täessä. Mielen, terveyden, päihteidenkäytön, syrjäytymisen, integraation, osallisuuden 
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sekä vertaisuuden näkökulmat ovat tärkeitä taustatekijöitä pitkäjänteisen kehittämis-

työn näkökulmasta. Kehittämistyökonteksti on hyvä tuntea ja sitä käydään läpi samas-

sa yhteydessä.  

 

Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää huomioida reunaehdot, mahdollisuudet sekä 

haasteet, taustalla vaikuttavat teoriat sekä arvot. Taustalla vaikuttavia teorioita ja viite-

kehyksiä käydään läpi luvussa kolme. Kehittämistyönä luotua ryhmämuotoista talotoi-

mintaa käydään läpi kokonaisuutena opinnäytetyön raportissa.  

 

2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Sininauhasäätiön asumispalveluyksiköissä toteutetaan päivätoimintaa osana asumisen 

psykososiaalista tukea ja organisaation arvoja. Päivätoiminnassa painotetaan yhteisöl-

lisyyttä, vertaistukea, osallisuutta sekä itsemääräämisoikeutta; pelkkä oleminen on 

myös osallisuutta ja sallittua. Useimmat päivätoiminnassa käytettävät tilat toimivat niin 

kutsutusti matalan kynnyksen periaatteella, joka mahdollistaa myös ulkopuolisten tulon 

päivätoimintakeskuksiin. Toiminnassa hyödynnetään ryhmätoimintaa ja yhdessä oloa. 

Asukkailta edellytetään ”asiointikuntoa”, joka perustuu päihteettömyyteen tukemiseen. 

Täyttä päihteettömyyttä ei edellytetä. Organisaation päivätoimintaa koordinoi yksi pal-

kattu työntekijä. Jokaisessa päivätoimintaa järjestävässä yksikössä on määritelty vas-

tuutyöntekijät ja lisäksi hyödynnetään vapaaehtoistyöntekijöitä. Joissakin paikoissa 

päivätoimintaa koordinoidaan asukasvetoisesti sekä esimerkiksi Ely-hankkeen (mata-

lan kynnyksen työllistämispalvelut) työntekijöiden turvin. (Marttinen 2012.) 

 

2.1 Tutkimusongelma ja rajaus 

 

Kehittämistyötä aloitettaessa taustalla havaittiin ongelma, jonka ratkaisuksi sekä pois-

tamiseksi oli pohdittava keinot ja menetelmät, joilla ongelma voitiin poistaa. (Kananen 

2012: 64.) Ruusulankadun asumispalveluyksikössä tarjottiin perustamisvaiheessa 

1.10.2012 asumisen lisäksi yksilöllistä psykososiaalista tukea. Ryhmämuotoista psy-

kososiaalista tukea ei ollut. Vallitsevaan tilanteeseen haluttiin muutosta ja kehittämis-

prosessin tarkoituksena sekä tavoitteena oli luoda ja käynnistää Ruusulankadun asu-

mispalveluyksikköön ryhmämuotoinen talotoiminta osaksi tuettua asumista. Ryhmä-

muotoisen talotoiminnan kohteena olivat asukkaat. Tavoitteena oli yksilöllisen tuen 
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lisäksi kehittää yhteisöllistä, vertaistuellista ja osallisuuteen kannustavaa koko talon 

säännöllistä ryhmämuotoista talotoimintaa ja mahdollistaa toiminnallinen aktiivinen arki 

omassa asuin- ja elinympäristössä. Ryhmätoiminnan keinoin pyrittiin lisäksi vastaa-

maan sosiaalisiin liittymisen ja arjen sisällön puuttumisen tarpeisiin, koska useimmat 

asukkaista toivat jo asumishaastatteluvaiheessa esiin yksinäisyyden tunnetta ja yhtei-

sen toiminnan tarpeen. Tutussa turvallisessa ympäristössä saatujen sosiaalisten ko-

kemusten kautta luodaan mahdollisuuksia integroitua jatkossa myös talon ulkopuoli-

seen toimintaan. Pyrkimyksenä oli osallistaa kehittämistyöhön sekä työryhmän jäsenet 

että asukkaat mahdollisimman kattavasti osaamisen johtamista hyödyntäen.   

 

Kehittämistyö rajattiin tarkoin toiminnan käynnistämiseksi vaadittuihin toimenpiteisiin 

sekä asukkaiden osallisuuden, toiveiden ja mielipiteiden selvittämiseen alussa. Toimin-

tatutkimuksen kaltaisen kehittämistyön keskeinen piirre on organisaatiossa toimivien 

työntekijöiden ja asukkaiden osallistaminen kehittämistyöhön. Erilaisten menetelmien 

hyödyntäminen mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittämisen. (Ojasalo, Moi-

lanen, Ritalahti 2009: 38.) Työntekijät toimivat jatkossa aktiivisina ryhmänohjaajina mo-

tivoiden ja tukien asukkaita osallisuuteen sekä ohjaamiseen että itse toimintaan, joten 

oli luonnollista osallistaa sekä asukkaat että työntekijät itse prosessiin. Talotoiminnan 

käynnistämisprojekti suunniteltiin toteutettavaksi osana työryhmän arjen työtä ja he 

olivat siinä aktiivisia toimijoita reflektoiden, suunnitellen sekä toteuttaen eri vaiheita 

opinnäytetyön tekijän ohjauksessa, arjen työn erilaisissa palavereissa sekä foorumeilla. 

Onnistumisen kannalta on oleellista valita prosessiin ne henkilöt, joita asia koskee, jotta 

sitoutuminen muutoksen aikaansaamiseksi varmistetaan. (Kananen 2012: 70.)  

 

Kehittämistyön käytännön osuus toteutettiin Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumis-

palveluyksikössä vuosien 2012-2013 aikana. Ryhmätoiminnasta käytetään useissa eri 

yhteyksissä nimitystä päivätoiminta, mutta tässä yhteydessä sitä nimitetään ryhmä-

muotoiseksi talotoiminnaksi. Organisaation arvojen mukaan asukaslähtöisyys, yhteisöl-

lisyys, osallisuus sekä ryhmämuotoinen toiminta liittyvät kiinteästi palveluiden sisältöön 

ja asukkaiden toimivaan arkeen. Kehittämistyön kautta haluttiin kehittää asiakkaille 

laaja-alaisempaa tukea ja lisätä palvelun laatua. 
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2.2 Tutkimuskysymykset 

Havaitun tutkimusongelman määrittämisen jälkeen lähdetään pohtimaan tutkimusky-

symyksiä, joihin haetaan kehittämistyöllä ja prosessilla vastauksia. (Kananen 2012: 

65.) Tämän kehittämistyön avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Saa-

daanko kehittämisprosessin kautta luotua asukaslähtöistä vertaisuuteen ja osallisuu-

teen kannustavaa ryhmämuotoista talotoimintaa osana yksikön tuetun asumisen palve-

luita ja 2) Saadaanko kehittämistyöhön valittujen menetelmien kautta hankittua tietoa 

asukkaiden kiinnostuksesta ja aikeista osallistua kehitettävään toimintaan sekä ryhmä-

toiminnan sisällön luomiseksi.  

Asukkaiden kuulemiseksi ja toiveiden kartoittamiseksi tarvittiin lisätietoa. Sitä varten 

laadittiin kysely. Kysely oli kartoittava perustutkimus, jolla haluttiin kerätä tietoa siitä, 

kokivatko asukkaat tarpeellisiksi ryhmämuotoisen talotoiminnan, aikoivatko he osallis-

tua kehitettävään toimintaan ja voitaisiinko kyselyn avulla saada lisätietoa asukkaiden 

näkökulmista toiminnan suhteen. Kysely toimi pohjatyönä käytännön toimenpiteille ja 

tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava otos asukkaiden mielipiteistä talotoimin-

nan ryhmäsisältöjen suunnittelemiseksi. 

 

3 Tutkimuksia päivätoiminnasta ja taustalla vaikuttavia tekijöitä 

 

Päivätoimintaa ja ryhmämuotoista toimintaa on tutkittu eri ikäryhmien tasolla kohtalai-

seen paljon. Tarkoitukseni oli tutkimuskatsauksen avulla selvittää ja perustella ryhmä-

muotoisen talotoiminnan vaikuttavuutta erilaisten tutkimusten valossa. Ryhmämuotoi-

nen toiminta ei itsessään ole uusi ilmiö, mutta sen vaikuttavuustutkimukset perustelevat 

sitä, minkä vuoksi yksilöllisen tuen lisäksi asumispalveluyksikössä samankaltainen ar-

keen sidottu ryhmämuotoinen toiminta palvelee asukkaiden tarpeita. Osallisuuden ja 

vertaisuuden sekä kuulluksi tulemisen näkökulmista ryhmämuotoinen talotoiminta on 

perusteltua tukea turvallisissa olosuhteissa ja ihmisen arkeen sidottuna.  
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Räihä ja Salmensuo ovat tutkineet opinnäytetyössään Tukea työhön ja elämään (2009) 

vertaistuen merkitystä työsalitoiminnassa asiakkaiden kokemuksen kautta. Tutkimuk-

sessa esiin nousseita positiivisia vertaisuutta tukevia elementtejä olivat yhteenkuulu-

vuus (yhdistävät tekijät), jakaminen (avoimuus ja keskustelu), läsnäolo (kuulluksi tule-

minen, kuuntelu, avun antaminen ja tuen saaminen) sekä salliva ilmapiiri (kokemusasi-

antuntijuus, vastuun kantaminen, hyväksyntä ja turvallisuuden tunne). Tutkimuksen 

mukaan motivaatio ja kokemus toiminnan mielekkyydestä edesauttoivat vertaisuuden 

kokemista. Omassa kehittämistyössä asukkaille tehtyjen kyselyjen tarkoitus oli kartoit-

taa asukkaiden ajatuksia ja toiveita mielekkäästä ryhmämuotoisesta talotoiminnasta ja 

sisällöistä.  

Kohvakka ja Kokkonen ovat myös tutkineet opinnäytetyössään Päiväkeskusasiakkuu-

den merkitykset Suvannon asiakkaille (2010) päivätoiminnan merkityksiä asiakkaiden 

näkökulmasta. Tutkimustuloksista ilmenee, että asiakkaat hakevat yhteisestä toimin-

nasta mielekästä tekemistä, rytmiä arkeen, ihmisten kohtaamista sekä paikkaa, jossa 

kuluttaa aikaa. Yhteinen paikka on myös tukeva turvallinen ympäristö, jossa on teke-

mistä ja josta saa sisältöä elämään sekä kokee itsensä tärkeäksi. Yhteinen toiminta tuo 

myös itseluottamusta ja sosiaalista sisältöä sekä harjaannusta. Vertaistuki, sosiaalinen 

tuki ja henkinen tuki sekä usko omiin kykyihin nousivat tärkeiksi tutkimustuloksiksi. Tä-

män tutkimuksen mukaan myös työntekijöiden läsnäolo toi samankaltaista tukea. 

 

Yhteisöllisyys Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden kokemana (Auvinen 2010: 66-69),  

opinnäytetyön tulokset puhuvat ryhmämuotoisen toiminnan puolestapuhujana. Auvinen 

on tutkinut Ruusulankadun asukkaiden kaltaisessa elämäntilanteessa olevien asiakkai-

den kokemuksia yhteisöllisyydestä ja sen ilmenemismuodoista ryhmämuotoisessa toi-

minnassa. Tulosten mukaan kuuluminen johonkin ja työntekijöiden, asiakkaiden sekä 

muiden vertaisten yhteinen toiminta lisää laadukkaita ihmissuhteita. Tällaisella toimin-

nalla on vahvistava vaikutus selviytymistaitoihin sekä voimavaroihin. Osallisuus toimin-

nassa ja yksilöiden huomiointi on merkittävää asiakkaille. Itse toiminnassa toiminnan 

monimuotoisuus, tapahtumat, elämäntilannesidonnaisuus ja valinnan mahdollisuudet 

tuovat henkireikiä ja turvapaikan tunteen asiakkaille. Toiminnan toteuttaminen samassa 

ympäristössä, tuttujen ihmisten ja työntekijöiden kanssa luo tunteen kunnioittavasta 

vuorovaikutuksesta, aidosta kuuntelusta ja mahdollisuuden aitoihin ihmissuhteisiin. 

Tutkimustulosten mukaan asiakkaiden kokemuksiin ja elämänlaadun lisääntymiseen 

voidaan siis vaikuttaa ryhmämuotoisella yhteisellä toiminnalla. Tutkimustuloksiin viita-

ten voidaan ajatella, että Ruusulankadun asumispalveluyksikössä uuden ryhmämuotoi-
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sen talotoiminnan mahdollisuus, prosessiin osallistuminen ja kuulluksi tuleminen anta-

vat tunteen kuulluksi tulemisesta ja itse toiminta lisää vertaistuen mahdollisuutta ja tu-

kee osallisuuteen. 

 

Minna Laitila kuvaa väitöskirjassaan Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihde-

työssä (2010: 85-95)  hienosti asiakkaan osallisuuden ja asiakaslähtöisen työn näkö-

kulmaa tutkimustulosten valossa. Väitöskirjan mukaan asiakkaita ei kuulla tarpeeksi ja 

osallisuus ei aina toteudu käytännössä. Uskallus, kyky ja halu osallistua vaihtelevat 

kunnon, voinnin, sigman ja häpeän leiman vuoksi asiakkaasta riippuen. Osallisuus hoi-

toon, kuntoutukseen sekä yhteiseen kehittämiseen koettiin sen sijaan tärkeänä. Asiak-

kaiden mukaan omaan elämään liittyviin prosesseihin, päätöksentekoon ja kehittämi-

seen on tärkeää päästä osalliseksi yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Erilaisten pala-

verien muodossa on mahdollista tuoda mielipiteitä esiin ja saada äänensä kuuluviin.  

 

Osallisuus toimintaan lisää rohkeutta toimia muiden kanssa ja antaa mahdollisuuden 

itsensä toteuttamiseen, tuo sisältöä ja vaihtelua arkeen. Kehittämistyöhön osallistumi-

nen oli väitöskirjan mukaan tärkeää, koska asiakkaan ideoiden ja mielipiteiden kartoit-

taminen koettiin hyvänä. Asiakkaat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja mielipiteitään 

sekä suunnittelemaan yhdessä työntekijän kanssa ns. kokemustiedon kautta. Väitöskir-

jan mukaan kehittämistyöhön osallistuminen ja prosessiin mukaan pääseminen lisää 

halukkuutta osallisuuteen, koska taustalla koettiin olevan halun, jota täytyy tukea. Toi-

miminen vertaisena ohjaajana työntekijän rinnalla nousi myös tärkeäksi toiveeksi ja 

haluksi. Asiakkaat kokivat, että heidän tarpeidensa ja mielipiteidensä huomioiminen 

kehittämisessä on tärkeää. Näin ollen voitaneen todeta, että oman kehittämistyön pro-

sessissa on pystytty huomioimaan asiakkaille tärkeitä elementtejä osallisuuden ja vai-

kuttamismahdollisuuden näkökulmista.  

On tärkeää hahmottaa taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten mielenterveyden- ja päih-

teidenkäytön ongelma rakenteita suunniteltaessa. Nämä taustatekijät korostuvat Ruu-

sulankadun asumispalveluyksikössä talotoiminnan kehittämistyössä. 
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3.1 Mieli ja terveys 

 

Mielenterveys kuvataan Wikipediassa (Mielenterveys  2013) Sigmund Freudia lainaten 

psyykkiseksi hyvinvoinniksi ja riittäväksi sopeutumiseksi sosiaaliseen ja muuhun ympä-

ristöön. Se on omien mahdollisuuksien tiedostamista ja pyrkimystä toteuttaa ja lisätä 

omia mahdollisuuksia sekä itsensä hyväksymistä. Se on kykyä rakastaa ja tehdä työtä. 

Mikäli ihminen kykenee selviytymään päivittäisistä toiminnoista mm. ihmissuhteista, 

liikkumisesta, työskentelystä sekä vapaa-ajasta itsenäisesti, muille kärsimystä aiheut-

tamatta, hänen voidaan katsoa olevan mieleltään terve.  

 

Mielenterveys on psyykkisiä toimintoja ylläpitävä voimavara, joka ohjailee elämäämme 

aikaisempien sekä uusien kokemusten myötä. Mieli voi ilmaista eri ihmisille henkistä 

olemusta, tunteita, ajatuksia, luonnetta, tarkoituksia sekä merkityksiä. Mieli on erilaisen 

persoonallisuuden kyvyn, valmiuksien ja häiriöiden kehitystapahtuma, joka muovautuu 

läpi elämän ihmisen eri kehitysvaiheissa sekä erilaisten kokemusten myötä. Hyvän 

mielenterveyden tunnusmerkeiksi voitaisiinkin luetella kyky ihmissuhteisiin, kyky ja halu 

vuorovaikutukseen, kyky toisista välittämiseen sekä rakastamiseen, sekä kyky erilaisiin 

tunnetiloihin. Siihen liittyy oleellisesti myös kyky työn tekemiseen, sosiaaliseen osallis-

tumiseen ja tarkoituksenmukaiseen oman edun valvontaan. Ihmisen on kyettävä myös 

erottamaan oma ajatusmaailma ulkoisesta todellisuudesta. Ihmisen on kyettävä it-

senäistymään sekä luomaan omaa identiteettiä. Terve mieli kykenee myös kokemaan 

ja oppimaan uutta sekä nauttimaan asioista. Mieltä suojaaviksi sisäisiksi tekijöiksi voi-

taisiinkin luetella; fyysinen terveys ja perimä, myönteiset varhaiset ihmissuhteet, kyky 

luoda uusia ihmissuhteita, pitää yllä entisiä ja purkaa haitallisia, itsetunto, hyväksytyksi 

tulemisen tunne, oppimiskyky, ristiriitojen käsittelytaito, ongelmanratkaisukyvyt sekä 

vuorovaikutustaidot. Ulkoisia suojaavia tekijöitä voisivat olla; turvallinen ympäristö, toi-

miva yhteiskunta, koulutus- ja työllistymismahdollisuudet, ruoka, suoja, sosiaalinen tuki 

ja verkostot sekä myönteiset selviytymismallit. (Lönnqvist – Heikkinen – Henriksson -   

Marttunen - Partonen 2003.) 

 

3.2 Mielen häiriön vaikutus toimintakykyyn ja osallisuuteen 

 

Mielenterveyden häiriö on useimmiten kuvattu ihmisen omien tai muiden tavoitteiden 

sekä odotusten ja henkisen toimintakyvyn ristiriidaksi, joka voi häiritä tai rajoittaa voi-

makkaastikin yksilön, sosiaalisen ympäristön ja jopa yhteiskunnan elämää. Ristiriita voi 

aiheuttaa mielen tasapainottomuutta ja ahdistusta. Vakavissa tapauksissa ihminen 
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lamautuu lähes kokonaan tai hän sulkeutuu sosiaalisesti sekä yhteiskunnallisesti kai-

ken ulkopuolelle. Lievemmissä häiriöissä (esimerkiksi masennustila) ihminen tiedostaa 

tilanteensa ja kärsii siitä, mutta vakavissa häiriöissä (esimerkiksi psykoosi) ihmisen 

sairaudentunto alenee ja kärsimys voi kohdistua myös muihin ihmisiin. Psyykkisillä 

oireilla on usein myös neuropsykologisia aivostollisia toiminnallisia muutoksia, jotka 

vaikuttavat ihmisen muistitoimintoihin sekä muuhun toimintakykyyn. Ympäristöllä, ge-

neettisillä perimällä sekä kokemuksilla on vaikutusta mielenterveyden ongelmien syn-

tyyn sekä mielenterveyteen. Nykyisen tiedon mukaan mielenterveyden häiriö on monen 

tekijän yhteissumma, johon voivat vaikuttaa mm. negatiivinen yksinäisyys, perimä ja 

ympäristö sekä niiden tuottama stressi, lapsuuden tai nuoruuden puutteelliset mallit, 

pettymykset, menetykset, rangaistukset tai mahdollisuudet vältellä realiteettien koh-

taamista. Nykyisin keskustellaan myös yhteiskunnan ja lähiympäristön mahdollisten 

nopeiden muutosten vaikutuksesta mielenterveyden häiriöiden syntyyn. Useimmiten 

mielenterveyden häiriön laukaisee kestämätön stressi, johon aiemmat tekijät vaikutta-

vat. (Mielenterveys 2013.) 

Asukkaille tehdään asumispalveluyksikköön ohjautumisvaiheessa alkuhaastattelu, jos-

sa asukas itse kertoo itsestään sekä elämäntilanteestaan. Alkuhaastattelujen mukaan 

valtaosalla Ruusulankadun asumispalveluyksikössä asuvista asukkaista on jonkinas-

teista mielenterveyden problematiikkaa; osalla masennusta lievästä jopa vaikeaan, 

osalla diagnosoituja kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä sekä skitsofreniaa. Valtaosa ko-

kee lisäksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ahdistuneisuutta sekä paniikkioireistoa. Kos-

ka enemmistöllä on samanaikaisesti päihteidenkäytön ongelmia ja riippuvuutta, on vai-

kea arvioida, ovatko mielenterveydenongelmat tai päihdeongelmat syytä vai seurausta. 

Useimmiten ne kuitenkin kulkevat käsi kädessä vaikuttaen toinen toisiinsa sekä ihmi-

sen toimintakykyyn, osallistumiseen, sosiaaliseen liittymiseen sekä kokemuksiin omas-

ta itsestä.  

Keittämistyön ja tämän kontekstin yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että mielenter-

veyden ongelmilla on suuret vaikutukset yksilön ja ihmisen osallisuuteen ja mukaan 

lähtemiseen. Jo lievässäkin masennustilassa on havaittavissa toimintakyvyn heikenty-

mistä, joka vaikuttaa sosiaaliseen osallistumiseen. Lönnqvistin ym. (2003: 135-136, 

142-143) mukaan masennustila tuo seuraavia oireita: masentuneen mielialan, mielihy-

vän menetyksen, uupumuksen, itseluottamuksen ja/tai itsearvostuksen menetyksen, 

syyllisyydentunteen sekä itsekritiikin korostumisen, itsetuhoajatukset ja –käytöksen, 

päättämättömyyden ja/tai keskittymiskyvyttömyyden tunteet, psykomotorisen hidastu-
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neisuuden tai kiihtyneisyyden, unihäiriöitä sekä ruokahalun ja painon muutoksia. Lähes 

poikkeuksetta masennustilaan liittyy psykososiaalisen toimintakyvyn laskua.  

 

Työntekijän rooli osalliseksi tulemisen tukemisessa lienee kiistämätön. Esimerkiksi 

henkilön kokiessa paniikkioireistoa ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa, on ehdottoman 

tärkeää, että työntekijä tukee häntä osallistumisessa ja näin osalliseksi tulemisessa 

sekä etukäteen, itse tilanteessa että tarjoten mahdollisuutta purkaa osallistumista jälki-

käteen. Sosiaalisella ympäristöllä ja vertaistuella lienee myös tärkeä osuus ihmisen 

osallisuuden kokemuksen mahdollistumiselle. Ryhmä- ja talotoiminta voi siis tukea kun-

toutumista ja osallisuuden kokemuksen tunteen lisääntymistä. Yhteiskunnan muutosten 

myötä täytyy jatkuvasti kehittää myös uusia hoitomalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asettaman Mieli 2009 työryhmän suositusten mukaan nuorta tulisi hoitaa ja kuntouttaa 

enemmän hänen luonnollisessa ympäristössään moniammatillisten verkostojen yhteis-

työnä. Mikäli mahdollista, myös luonnolliset verkostot on hyvä kytkeä kuntoutukseen ja 

hoitoon. Psykososiaalisten pulmien ratkaiseminen vaatii useimmiten useampien taho-

jen yhteistoimintaa ja tietotaitoa. Verkostotyön ohella ryhmätoiminnan vaikutukset ovat 

kiistattomia. Ryhmä mahdollistaa aina vertaiskokemuksen ja – tuen. Ryhmässä tapah-

tuva toiminta edistää monia psykososiaalisia taitoja, koska ryhmässä opitaan myös 

sosiaalisuutta. Ryhmämuotoinen toiminta on myös taloudellista, koska sen kautta tavoi-

tetaan monta samanlaisessa tilanteessa olevaa ja samankaltaisesta tuesta hyötyvää 

ihmistä samanaikaisesti. (Stenström 2011: 60-69.) 

 

3.3 Päihteet ja riippuvuus 

 

Riippuvuus määritellään (Riippuvuus 2013) mukaan epäitsenäisyydeksi, johonkin si-

doksissa oloon sekä jonkin muun määräytyvyydeksi. Riippuvuus kehittyy alkuun kiin-

nostuksesta johonkin, jolle omistaudutaan yhä enenevässä määrin ja pikku hiljaa kiin-

nostuksesta ja omistautumisesta syntyy pakkomielle eli riippuvuus. (Taitto 1998: 11.) 

Riippuvuussairauksista ja -häiriöistä on tullut kasvava ja merkittävä yhteiskunnallinen ja 

kansanterveydellinen ongelma, joka liittyy erityisesti kaupungistumiseen. Ihmisen psy-

kososiaalinen hyvinvointi on huonontunut ja sille altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

juurettomuus ja yksilökeskeisyys. Virtuaalitodellisuus on tullut korvaamaan reaalitodel-

lisuutta. Nykykäsityksen mukaan kuntoutuminen lähtee siitä, että ihminen on subjekti 

omassa prosessissaan, jolloin hän pystyy siis auttamaan itse itseään. Tosiasiassa riip-

puvuushäiriöstä kärsivä ihminen tarvitsee useimmiten kuntoutumisessa tai hoitoon ha-

keutumisessa toisen ihmisen apua sekä tukea, edustamaan objektiivista todellisuutta, 
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kun ihmisen oma kyky ja voimavarat eivät riitä arvioimaan tilannettaan. Objektiivisen 

tilannearvioinnin puuttuminen on yksi riippuvuushäiriön perusoireista, joka johtuu päih-

teiden aiheuttamista aivojen toiminnallisista ja mahdollisista jo rakenteellisista muutok-

sista. Riippuvuus aiheuttaa pakonomaista tarvetta saada lisää päihdettä tai sitä kor-

vaavaa ainetta. Suurimpina riippuvuuksina voitaneen mainita bentsodiatsepiini- ja opi-

doidiriippuvuudet, joista toipumiseen ja eroon pääsemiseen vaikuttavat sekä käytettä-

vät hoitomuodot että yksilölliset ja ympäristölliset seikat. (Holopainen 2010: 33-35.).  

 

Irti Huumeista ry:n internetsivustolla (Terve riippuvuus 2014) lähestytään riippuvuutta 

terveen riippuvuuden näkökulmasta ja se todetaan normaaliksi osaksi tervettä elämää. 

Se on tarvetta kokea mielihyvää, jonka seurauksena välittäjäaineet vapautuvat aivois-

sa. Tästä seuraa mielihyvän kokemus ja halu kokea samankaltaista tunnetta lisää. Sen 

vuoksi riippuvuus ja mielihyvähakuisuus ohjailevat ihmisten käyttäytymistä. Näin ollen 

siihen on myös mahdollisuus vaikuttaa haitallista riippuvuutta korvaavalla toiminnalla ja 

erilaisilla myönteistä mielihyvää tuottavilla kokemuksilla. Terve riippuvuus on elämää 

ylläpitävää voimaa ja se auttaa sitoutumaan myös sosiaaliseen yhteisöön sekä tukee 

ihmisen olemassaoloa.  

 

Päihdeongelmat ja psyykkisiin sairauksiin luokiteltavat persoonallisuushäiriöt liitetään 

vahvasti tutkitussa tiedossa yhteen ja ne muodostavat nk. kaksoisdiagnoosipotilaan. 

Tyypillistä kaksoisdiagnoosista kärsiville ihmisille ovat toistuvat vuorovaikutuksen on-

gelmat, jotka aiheutuvat yleisimmin persoonan joustamattomista piirteistä eri tilanteis-

sa. Vaikutukset ovat negatiivisia useimmissa vuorovaikutussuhteissa, sosiaalisessa ja 

ammatillisessa toiminnassa sekä johtavat myös poikkeavaan käyttäytymiseen haitaten 

toimintakykyä, sosiaalisia suhteita ja selviytymistä normaalissa arjessa. Useimmiten 

kaksoisdiagnoosiin liittyy myös ahdistusta, sosiaalisia haittoja ja toimintakyvyn heikke-

nemistä sekä itsetuhotaipumusta. (Kemppainen 2010: 59.)  

 

Päihderiippuvainen tarvitsee paljon ulkopuolista tukea ja apua sekä tukiverkostoja kun-

toutuakseen. Ruusulankadun asumispalveluyksikkö on päihteet salliva yksikkö, mutta 

asukkaiden on yhteiseen toimintaan osallistuessaan kyettävä ”asiointikuntoon”, joka 

omalta osaltaan rajoittaa päihteidenkäyttöä silloin, kun asukas osallistuu yhteiseen toi-

mintaan. Täyttä päihteettömyyttä ei vaadita, jotta kynnys saataisiin osallistumiseen 

mahdollisimman matalaksi. Mikäli kyselyiden tuloksista nousee esiin tarve täysin päih-

teettömiin ryhmiin ja toimintaan, tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan. Jo talossa 

kokoontuva ja toimiva AA-ryhmä toteutetaan päihteettömyyden periaatteella. Mitä 
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enemmän kokemuksia päihteettömänä olemiseen saadaan, sitä paremmin asukas pys-

tyy arvioimaan tilannettaan, osallisuuttaan ja ryhmän tukevaa vaikutusta sekä merkitys-

tä omassa prosessissaan ja elämässään. 

 

3.4 Osallisuus - kuulluksi tuleminen 

 

SuomiSanakirjan verkkolähteen ( Osallisuus 2013) mukaan osallisuus tarkoittaa osalli-

sena olemista ja osuutta jostakin. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkodoku-

mentin (Mitä on osallisuus? 2013) mukaan osallisuus on sitä, että ihminen voi olla mää-

rittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa oman etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. 

Se koostuu mukana olosta suunnittelussa, päätöksissä, ratkaisuissa, toimenpiteissä ja 

niiden perusteluista ja mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä sekä vaikuttaa asioiden 

etenemiseen. Ihminen osallistuu näin myös palveluiden suunnitteluun ja elinympäris-

töönsä vaikuttamiseen. Osallisuus on tekemistä, kokemista ja tiedon välittämistä, joka 

perustuu tasa-arvoiseen ja yhteiseen tietoon. Osallisuudessa vastavuoroisuus sekä 

tunne ja kokemus joukkoon kuulumisesta on tärkeää eri tahojen välillä. Osallisuus voi 

mahdollistua kuuntelemalla, kuulemalla, vertaistuella sekä aidolla kiinnostuksella yhtei-

seen asiaan. Artikkelin mukaan osallisuus voimaannuttaa ja lisää jatkossa vaikuttami-

sen sekä toimimisen halua sekä sitouttaa päätöksenteossa.  

 

Kehittämistyössä ryhmä- ja talotoiminnan luomisen lähtökohtana on asukkaiden osalli-

suus, mahdollisuus vaikuttaa ja olla päätöksenteossa mukana - tulla kuulluksi. Kyselyi-

den avulla kartoitetaan heidän toiveitaan, odotuksiaan sekä mahdollisuuksiaan osalli-

suuteen sekä jatkossa päätöksentekoon ja rakenteiden vakiinnuttamiseen. Heidän 

kanssaan kartoitetaan sisäiset ja ulkoiset mahdollisuudet, heikkoudet, uhat sekä vah-

vuudet, joita voidaan huomioida toimintaa luotaessa.  Asukkaiden halutessa heidät 

otetaan mukaan itse ryhmien ja toiminnan ohjaamiseen, järjestämiseen sekä vastuu-

henkilöiksi. Jatkossa toimintoja kehitetään yhteistyössä vuosittain, jolloin osallisuuteen 

ja kuulluksi tulemiseen kannustetaan pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti.  

 

On tärkeää ymmärtää mielenterveyden ongelmien, riippuvuuksien sekä yleisen irral-

laan olon tunteen vaikutus osallisuuteen ja ihmisen kokemukseen itsestään ryhmässä. 

Esimerkiksi masentuneiden vertaistuessa osalliseksi tuleminen edellyttää osallisuutta 

mahdollistavia tekijöitä, jolloin ihmisen on mahdollista hakeutua, olla vuorovaikutukses-

sa ja yhteydessä muihin ja näin kokea kuulumista johonkin ja kokea osallisuuden tun-

netta. Osallisuuden kokemuksen myötä ihminen voimaantuu ja vahvistuu yksilön ko-
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kemuksesta yhteisölliseen osallisuuteen. Kun sisäinen kokemus vahvistuu, ihminen 

löytää tilan osallisuudelle ja luottamuksenmahdollisuuksiinsa. Näin myös ulkoinen osal-

lisuus kanssaeläjänä voimistuu. Osalliseksi tuleminen on siis luottamuksen ja osallista-

van kanssakäymisen tulosta. (Jantunen 2008: 74-75.) Kehittämistyössä toteutuu siis 

mahdollisuus osallisuuden kokemukseen ja sitä kautta aitoon osallisuuteen yhteisössä.  

 

3.5 Vertaisuus ja yhteisöllisyys 

 

Vertainen tarkoittaa (Vertainen 2013) verkkosanakirjan mukaan johonkin rinnastetta-

vaa, verrattavissa olevaa, jonkin toisen arvoista, veroista, jonkin määräistä ja suuruista. 

Jantunen (2008: 27-28) puhuu tutkimuksessaan vertaisista sosiaalisissa konteksteissa 

ihmisinä, jotka ovat samankaltaisissa elämäntilanteissa saaden toisiltansa tukea sekä 

jakaen samankaltaiset kokemukset. Hän näkee etenemisen tai kuntoutumisen mahdol-

lisuuden nimenomaan sosiaalisen verkoston vuorovaikutuksessa, jossa yhdistyy ihmi-

sen oma sisäinen kokemus suhteessa ihmissuhteisiin sekä yhteisiin kokemuksiin ja 

muilta saatuihin palautteisiin. Tutkimuksen mukaan vertaisuudella on tärkeä positiivi-

nen merkitys eteenpäin pääsemisessä. Kun ihmisellä on moninaisia ongelmia, jotka 

kasaantuvat, siitä seuraa usein sivuun jääminen ja ihminen voi kokea tulevansa ohite-

tuksi. Vaikeista kokemuksista selviytymiseen tarvitaan ulkopuolista tukea. Näissä tilan-

teissa olisi tärkeää pystyä vahvistamaan sekä läheisiä tärkeitä ihmissuhteita että ikä-

ryhmälle merkityksellisiä verkostoja sekä vertaisryhmiä. Vertaisuus voi sisältää erilaisia 

elementtejä, kuten esimerkiksi kuuntelua, välittämistä, tukea arkipäiväisissä toiminnois-

sa sekä valinnoissa, välittämistä ja kuulluksi tulemisen mahdollistamista. Vertaisuutta 

voidaan jäsentää sosiaalisen tuen elementtien avulla, jotka luonnollisena osana kuulu-

vat elämään. (Kiviniemi 2011: 100-101.)  

 

Jo olemassa olevat asumispalveluyksikön rakenteet ja struktuurit tukevat vertaisuuden 

löytämistä yksilöllisen tuen lisänä. Kerrosrakenteet tukevat vertaisuuden ja yhteisölli-

syyden kehittymistä, koska kussakin asuinkerroksessa on 15 asuntoa ja kerroksissa 

toteutetaan säännöllisiä kerrosviikkopalavereja juuri sen kerroksen asukkaiden kesken. 

Talossa järjestetään lisäksi kuukausittaiset talopalaverit. Työryhmä ei ole käynyt yhtei-

söhoidollisia koulutuksia, mutta yhteisöhoidon pedagogisia elementtejä hyödynnetään 

toimintamalleissa.  Työntekijän rooli voidaan nähdä hyvinkin vahvana, erityisesti vertai-

suuden mahdollistajan roolissa. Asukkaat ovat tuoneet palavereissaan, haastattelussa 

ja henkilökohtaisissa tapaamisissa esiin tarvetta kokoontua ja saada muilta talon asuk-

kailta vertaistukea ja yhteistä toimintaa. Useimmat heistä ovat toivoneet myös työnteki-
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jöiden aktiivista läsnäoloa sekä tukea sosiaalisissa tilanteissa ja uusien kontaktien luo-

misessa. Kiviniemi (2011: 107) toteaa, että useimmiten nuori tarvitsee aikuisen ammat-

tilaisen apua, kuulolla olemista sekä taustatukena seisomista uusissa tilanteissa.  

 

Yhteisö muodostuu joukosta ihmisiä, jotka voidaan luokitella niiden tavoitteiden ja vuo-

rovaikutuksen luonteen mukaan. (Lehtonen 1990.) Yhteisön muodostaa ihmisryhmä tai 

yhteenliittymä, jota yhdistää elämänmuoto, taloudelliset tai aatteelliset päämäärät tms. 

Yhteisö koostuu toisiinsa liittyvistä ihmisryhmistä (Yhteisö 2013.) Yhteisöön liittyminen 

on ihmisen sisäinen kokemuksellinen asia, johon liittyy kokemus yhteisön jäsenyydes-

tä, yksinolon ja yhteisöllisyyden erillisyys, liittymisen tarve, ympäristöllinen ja elinpiirin 

vaikutus, sosiaaliset sidonnaisuudet, sosiaalinen tuki ja verkostot, toimintakyky, huo-

lenpito ja ilmapiiri sekä arvot. Yhteisöllisyyden kokemiseen vaikuttaa yhteisön tukevuus 

suhteessa ihmiseen. Mikäli tukeva, kannatteleva yhteisöllisyys toteutuu, sillä on ihmi-

sen hyvinvointiin merkittävä vaikutus. (Parviainen 1998: 39-51.)  

 

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö muodostaa asumisyhteisön, jossa työntekijät 

työskentelevät työyhteisönä ja asukkaat asukasyhteisönä. Jokainen asuinkerros muo-

dostaa oman kerrosyhteisönsä.  Kokonaisuudesta muodostuu asumispalveluyhteisö, 

jonka jokaisen jäsenen toiminta ja käyttäytyminen vaikuttavat yhteisöllisyyden kokemi-

seen. Työntekijät ovat asukkaita varten ja tarjoavat kokonaisvaltaisa tukea ja kannus-

tavat yhteisöllisyyden kokemukseen. Ryhmämuotoisen talotoiminnan avulla tarjotaan 

mahdollisuus kokea lisääntyvää ja tiiviimpää yhteisöllisyyttä samassa tilanteessa olevi-

en asukkaiden kanssa.  

 

3.6 Syrjäytyminen ja integroituminen yhteiskuntaan 

 

Nuoruus on vaihe, joka jatkuu nuoren aikuisen vaiheena. Ajallisena määreenä ne su-

lautuvat toisiinsa muuntautuneena nykykäsityksen mukaisesti jatkuen jopa 30 ikävuo-

teen saakka. Ihminen etsii paikkaansa yhteiskunnassa entistä pidempään. Yhteiskun-

nalliset muutokset eri järjestelmissä ei enää samalla tavoin integroi tai osallista yksilöä 

yhteisön toimintaan, vaan järjestelmissä korostuu itseohjautuvuus sekä itsenäisyys, 

jopa yksilökeskeisyys. Kun nuori ei syystä tai toisesta pääse nuoruuden vaiheessaan 

etenemään, häntä voi uhata syrjäytyminen yhä nopeutuvassa yhteiskunnallisessa 

vauhdissa. 
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Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisussa (Yhtään nuorta ei ole varaa menettää 

2004: 8.) siteerataan Urposen syrjäytymisen ilmentymisen kolmea muotoa: ensimmäi-

sessä nuori ei pysty täyttämään joitakin käyttäytymis- ja ammatillisia vaatimuksia ja hän 

putoaa pois esimerkiksi koulumaailmasta eikä uutta paikkaa löydy, muiden ikätoverei-

den jatkaessa opintojaan. Toinen muoto voi alkaa siten, että nuori ei pääse etenemään 

haluamallaan tavalla esimerkiksi opiskeluvaiheessa. Hän voi jäädä tällöin ilman opiske-

lu- tai työpaikkaa. Kolmas syrjäytymisen muoto liittyy omaan valintaan; nuori valitsee 

elämäntavakseen jäädä yhteiskunnallisten etenemismahdollisuuksien ulkopuolelle joko 

olemassa olevien ongelmien tai tulevaisuuden näköalattomuuden vuoksi. Kaikissa 

kolmessa muodossa sosiaalisten suhteiden ylläpito usein vaikeutuu elämäntilanteen 

eriytymisen myötä. Suomessa syrjäytymisen vaara on viime vuosien aikana usein liitet-

ty nimenomaan nuoriin ja nuoriin aikuisiin, jotka ovat erityisen alttiita yhteiskunnassa 

tapahtuville muutoksille, esimerkiksi koulutuksen, sosiaalisen tuen ja kontrollin eriyty-

miselle ja nuoruusajan pidentymiselle. Syrjäytyminen vaikuttaa nuoren elämään koko-

naisvaltaisesti (Yhtään nuorta ei ole varaa menettää 2004: 11.) 

 

Ruusulankadun asumisyksikön asukkaat ovat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikui-

sia, joille kaikille on ominaista jopa useamman vuoden asunnottomuus, irrallisuus, mi-

hinkään kuulumattomuus sekä sen myötä kehittyneet mielenterveyden- ja/tai päihde-

ongelmat. Ensimmäinen askel syrjäytymisen syvenemisen ehkäisyyn on siis asunnon, 

oman kodin saaminen. Ihmisen perustarpeisiin nivoutuu kuuluminen johonkin ja sekä 

oman asunnon että yksikön tarjoaman tuen turvin asukkailla on mahdollisuus integroi-

tua pienin askelin kohti yhteiskunnan täysvaltaista jäsenyyttä ja kuntoutua psykososi-

aalisesti. 

 

3.7 Ruusulankadun asumispalveluyksikkö ja taustafilosofia 

 

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö on osa Sininauhasäätiön asumispalveluita ja 

sijaitsee Töölön kaupunginosassa Helsingissä. Yksikössä on 90 pienasuntoa kerrok-

sissa 2-7 ja lisäksi kolme (3) perheasuntoa omilla sisäänkäynneillä. Jokaisessa asuin-

kerroksessa sijaitsee 15 asuntoa, jotka muodostavat kerrosyhteisöt. Työntekijöitä yksi-

kössä on 1 palvelupäällikkö, 1 vastaava palveluohjaaja, 17 asumisohjaajaa, 6 palve-

luohjaajaa, 1 sairaanhoitaja, 2 ympäristötyöntekijää sekä 1 siivooja/siivoustyönohjaaja. 

Perheasuntojen osalta käydään vielä neuvotteluja Helsingin kaupungin lastensuojelun 

perhekeskuksen kanssa, joten tässä vaiheessa perheasunnot rajattiin kehittämistyön 

ulkopuolelle. Kiinteistön alakellarissa sijaitseva monitoimitila tarjoaa puitteet ryhmä-



15 

 

 

 

muotoisen talotoiminnan toteuttamiselle. Tila toimi jo alkuvaiheessa monitoimitilana, 

jossa sijaitsivat tv- ja oleskelutilat, asukastietokonepisteet, biljardi- ja pingispöydät, as-

kartelupöydät ja säilytyskalusteita. Toimistokerroksessa sijaitsevaa neuvottelutilaa voi-

daan rajoitetusti käyttää yhteiseen toimintaan. Tilan sijainti kiinteistössä asetti rajoituk-

sia ja haasteita toiminnan sisällölle sekä mahdolliselle verkostoitumiselle muiden toimi-

joiden kanssa. Tilaan ei ole avointa välitöntä kulkuyhteyttä talon ulkopuolelta. Kulkemi-

nen mahdollistuu ainoastaan talon asukkaille sähköisiä avaimia käyttäen ja sovitusti 

ulkopuolisille verkostoille sekä ryhmänjärjestäjille. Monitoimitilan varustaminen ryhmä-

toimintaan sopivaksi asetti omat vaatimuksensa kustannusteknisesti, koska erillistä 

rahoitusta ryhmämuotoisen talotoiminnan käynnistämiselle ei ollut. 

 

3.7.1 Asumispalveluyksikön struktuurit ja rakenteet 

 

Asumispalveluyksikössä hyödynnetään kuntoutuksellista, aktiivista ja läsnä olevaa työ-

otetta. Asukasta tuetaan asukaslähtöisesti ja yksilöllisesti mahdollisimman itsenäiseen 

toimintaan arjessa sekä elämänhallinnassa. Häntä aktivoidaan olemaan osallisena 

omassa ja yhteisöllisessä asumisessa sekä elämisessä talossa ja ulkopuolella. Asu-

misohjaajat, jotka toimivat asukkaiden omaohjaajan roolissa, tukevat arjen ja elämän-

hallintaa ja palveluohjaajat toimivat kukin oman asuinkerroksensa asukastyön koor-

dinaattoreina työskennellen enemmän palveluohjauksen keinoin. Sairaanhoitaja osal-

listuu kokonaisvaltaiseen tukeen ja arviointiin jokaisen asukkaan kanssa. Asukkaan 

tuen tarvetta arvioidaan hänen itsensä ja työryhmän toimesta kerran vuodessa ja mikäli 

tuen tarpeessa tapahtuu muutoksia, kutsutaan asumisen tuen (Astu) työntekijät mu-

kaan neuvotteluun mahdollisten jatkotoimien täsmentämiseksi. Asumisen turvaaminen 

ja tukeminen on yksi tärkeimmistä perustavoitteista. Sen lisäksi, että asukkaat solmivat 

toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen, he sitoutuvat asumisen ohjeisiin, jotka 

on laadittu koko asumisyhteisön turvan sekä rauhan takaamiseksi.  

 

Asukkaan tullessa yksikköön hänelle tehdään alkuhaastattelu, jolloin asukkaalla on 

mahdollisuus kertoa ja tuoda esiin omia vahvuuksia, toiveita, odotuksia ja tarpeita tuen 

intensiteetistä ja sisällöstä. Tämän perusteella luodaan pohja alkuvaiheen tuelle. Alku-

haastatteluiden aikana osa asukkaista toi esiin toiveitaan mahdollisesta ryhmätoimin-

nan kehittämisestä. Yhteistä oleskelutilaa keittiömahdollisuuksin, kuntosalia ja musiik-

kihuonetta toivottiin tuolloin eniten. Nämä toiveet kirjattiin ylös ja mahdollisuudet niiden 

perustamiseksi kartoitettiin. Musiikkihuone valikoitui ensimmäiseksi kohteeksi asukkai-
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den toiveiden mukaisesti ja sen toimivuutta parannettiin prosessin edetessä. Yhteiset 

tilat toimivat alakerran monitoimitilassa ja kehittämistyön jatkuessa tilasta on tarkoitus 

muotoutua yhteinen toimintatila, jossa ryhmämuotoista talotoimintaa tullaan pääsään-

töisesti toteuttamaan. Toiminnan alkuvaiheessa rakenteisiin luodut kerrosviikkopalave-

rit ja talopalaverit olivat käytössä. Asumispalveluyksikössä järjestettiin tutustumisilta, 

leffailta, peliturnauksia, peli-iltoja sekä pienimuotoisia retkiä ympäristöön ja eri kohtei-

siin. Asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua talon avajaisiin, erilaisiin haastatteluiin, 

ympäristökierroksiin sekä asukastoimikunnan perustamiseen. AA-ryhmä sekä hengelli-

nen ryhmä aloittivat toimintansa ennen varsinaista kehittämistyötä.  

 

3.7.2 Asunto ensin –periaate  

Asunto ensin –periaatteen mukaiseen mallin rakenteeseen kuulu joitakin tekijöitä, joilla 

pyritään tehokkuuteen sekä vaikuttavuuteen, jolloin asukkaille tarjottava tuki voidaan 

räätälöidä yksilöllisesti. Nämä mallin osatekijät kuuluvat luontevana ja oleellisena osa-

na Ruusulankadulla tarjottavan asumisen tuen sisältöihin, rakenteisiin sekä struktuuriin. 

Näin niitä voidaan hyödyntää myös ryhmämuotoista toimintaa suunniteltaessa ja kehi-

tettäessä asukasta osallistavassa prosessissa. 1. Asukkaat valikoituvat haasteellisista 

asiakasryhmistä 2. Henkilökunnan suhde asukkaisiin on alhainen 3. Tuen tarjoaminen 

on aktiivista ja läsnä olevaa turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden 4. Työntekijät muo-

dostavat moniammatillisen tiimin, jossa kaikki työskentelevät asukkaiden kanssa 5. 

Työntekijät suunnittelevat ja tarkistavat asiakastyön sisältöjä nopeassa tahdissa päivit-

täisiä tarpeita seuraten 6. Vertaisasiantuntijuutta hyödynnetään 7. Asukkailla on mah-

dollisuus toiminnan ja tuen kehittämiseen (Asunto ensin –periaate 2013.) 

 

Asunto ensin –periaatteessa valinnan vapauden filosofia alkaa siitä, että asukkaan 

täytyy voida valita toimenpiteet ja tuen sisältö, jonka jälkeen motivaatio ja sitoutuminen 

oman tilanteen kohentamiseen voivat kehittyä. Mallissa yhden pakollisen viikoittaisen 

tapaamisen lisäksi asukas voi itse valita tapaamisen intensiteetin ja palveluiden sisäl-

lön. Palveluiden täytyy olla tarjolla 24/7, mutta palveluista kieltäytyminen tai hyödyntä-

mättä jättäminen ei vaikuta asumisen jatkumiseen. Asukkaalla täytyy mallin mukaan 

olla mahdollisuus vaikuttaa ja toivoa asuntoa sekä muuttaa nopeasti valittuun asun-

toon. Asumismuodon tulee olla toistaiseksi voimassa oleva, jota koskevat normaalit 

vuokra- ja/tai asumissopimuksen mukaiset rajoitteet. Asuminen ei ole soluasumista. 

(Asunto ensin –periaate  2013.) Tätä kautta hänelle turvataan mahdollisuus sosiaalisen 

kuntoutumisen prosessin käynnistymiselle sekä onnistumiselle. Ihmisellä on paikka 
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johon kuulua, johon kotoutua ja josta käsin selviytyä eteenpäin. (Asunto ensin –

periaate  2013.)  

Asumisen ja palveluiden eriyttämisellä mallissa tarkoitetaan sitä, että asuminen ja pal-

veluiden vastaanottaminen ei ole sidoksissa toisiinsa. Mikäli asukas esimerkiksi sitou-

tuu päihde- tai mielenterveyskuntoutukseen, työntekijät jatkavat asukkaan toivoessa 

tukemista ja työskentelyä yhteistyössä kuntoutustahojen kanssa. Asukkaan ei mallin 

mukaan tarvitse osoittaa asumisvalmiuksia saadakseen asunnon ja vuokrasuhdetta ei 

sidota palveluiden vastaanottamiseen. Mikäli vuokralainen menettää asunnon, hänellä 

on edelleenkin oikeus yhteiskunnan tukipalveluihin. Henkilökunnan täytyy myös pystyä 

tukemaan asukasta erilaisissa ympäristöissä. (Asunto ensin –periaate  2013.) 

Asunto ensin –periaatteen mukaan ajatellaan, että asunto sinällään on asukasta kun-

touttava elementti, päämääränä on asumisen turvaamisen kautta helpottaa ja lisätä 

asukkaan arjen ja elämänhallintaa ja parantaa elämänlaatua. Lisäksi tarjotaan mahdol-

lisuus kuntoutumiseen ja voimaantumiseen omassa elämässä. Tästä lähtökohdasta 

asukkaan on myös saatava itse määritellä palvelun ja tuen sisältö, määrä ja intensiteet-

ti. Häneltä ei edellytetä päihde- tai mielenterveyden palveluihin sitoutumista tai päihtee-

töntä elämäntapaa. Lähestymistapa on haittojen minimoiminen ja vähentäminen. Hen-

kilökunnan tehtävänä on pyrkiä sitouttamaan ja motivoimaan asukasta elämänlaadun 

parantamiseen sekä arjen ja elämänhallinnan kohentamiseen aktiivisen tuen kautta 

asukkaan itsenäisyyttä tukien. (Asunto ensin –periaate. 2013.) 

Asunnottomuus on usein aiheuttanut yksilön syrjäytymisen yhteiskunnallisesti useilla 

eri elämän alueilla. Mallin rakenteiden hyödyntämisen keinoin pyritään ajatukseen, että 

yksilön on mahdollista integroitua takaisin osaksi yhteiskuntaa asumisen onnistumisen 

myötä. Asumisessa opastetaan, ohjeistetaan ja tuetaan asukasta mahdollisimman ta-

vanomaisia arkisia keinoja käyttäen hyödyntämään erilaisia yhteiskunnan peruspalve-

luita. Tämän vuoksi on hyvä tarjota mahdollisuus näiden seikkojen ja tekijöiden harjoit-

teluun omassa arkisessa ympäristössä; yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja ryhmässä. Näin 

hän saa tarvitsemansa tuen lähelle kotiinsa ja sitä kautta mahdollisuuden integroitua 

pikku hiljaa ulospäin.  

Asumisen turvaamiseksi tuki järjestetään säännölliseksi, järjestelmälliseksi ja yksilölli-

seksi huomioiden ihminen kokonaisuutena. Tukeen tulee sisältyä fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen, taloudellinen, terveydenhuollollinen, ympäristöllinen ja verkostollinen tuki. 

Yksikössä tarjottavan tuen lisäksi palveluohjausta järjestetään päihdehoidon, mielen-
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terveyspalveluiden, työllistymispalveluiden sekä terveydenhuollon palveluiden piiriin ja 

sosiaalista sopeutumista tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tuen tulee olla 

saatavilla 24/7 ja asukasta tuetaan myös erilaisiin palveluihin pääsemisessä siten, että 

työntekijä voi lähteä saattajaksi. (Asunto ensin –periaate  2013.) 

3.7.3 Paavo I ja Paavo II –hankkeet 

Organisaatio on sitoutunut Paavo I ja Paavo II hankkeisiin, joiden tavoitteena on pois-

taa pitkäaikaisasunnottomuus Suomesta vuoteen 2015 mennessä. Sen puitteissa yh-

distyy asuntotarjonta ja tukipalveluiden turvaaminen asumisessa. Hanke on käynnisty-

nyt vuonna 2008 jatkuen vuoteen 2015. Hanketta toteutetaan kymmenessä kaupungis-

sa, joista Helsingissä toteutuu suurin osa hankkeista. Ohjelman turvin pyritään lisää-

mään pysyvää vuokra-asumista, jonka yhteydessä on asianmukaiset tukipalvelut ja/tai 

palveluihin ohjaus. Asunnon ja tukipalveluiden yhteisvaikutuksella pyritään paranta-

maan päihde- ja mielenterveysongelmaisten asukkaiden asumisoloja sekä kuntoutu-

mismahdollisuuksia. (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2013.) 

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö on solminut yhteistyösopimuksen Helsingin kau-

pungin kanssa tarjoten toistaiseksi voimassa olevaa vuokra-asumista ympärivuoro-

kautisen moniammatillisen tuen turvin. Kohteeseen on saatu ARA-investointiavustus, 

jonka osarahoituksen turvin kiinteistö Töölössä on saneerattu ja kunnostettu asumis-

käyttöön. Ohjelman lähtökohtana on soveltaa asunto ensin –periaatetta. Yksikössä 

tarjotaan tuettua asumista ja asukkaan tarvitsema yksilöllinen tuki sekä palveluohjaus 

muiden mahdollisten palveluiden piiriin tarvittaessa. Tukiasuminen on tarkoitettu pää-

asiallisesti väliaikaiseksi asumisen muodoksi, vaikka vuokrasopimus tehdäänkin tois-

taiseksi. Asukkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn sekä tilanteen kohentuessa häntä 

tuetaan itsenäisempään asumiseen kaikin mahdollisin keinoin.  

Hankkeen taloudellisia vaikutuksia selvittävän tutkimuksen mukaan tukiasuminen sääs-

tää yhteiskunnallisia varoja vuositasolla 15 hengen yksikössä 14 980 euroa/henkilö, 

koska tuetussa asumisessa asuvat henkilöt käyttävät yhteiskunnan muita päihde-, mie-

lenterveys-, ja sairaalapalveluita valtaväestöä vähemmän. (Ympäristö-, sosiaali- ja ter-

veysministeriön tiedote 2011.) 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sivustoille päivitetyn (Ympäristö-, sosi-

aali- ja terveysministeriön tiedote 2011.) tiedotteen mukaan pitkäaikaisasunnottomuu-

den vähentämisohjelman mukainen tavoite vuosille 2008-2011 on ylittynyt. Tiedotteen 

päivityshetkellä käyttöön oli otettu 670 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa ja vuoden 2011 
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lopussa käytössä oli vähintään 1088 asuntoa ja vuoden 2012 aikana yhteensä 1697 

uutta asuntoa tai tukiasuntoa. Tiedotteen mukaan tavoitteena on lisätä vuosina 2012-

2015 yhteensä 1250 asunto- ja/tai hoitopaikka. 

 

4 Työskentelyprosessia ohjaavat teoriat ja viitekehykset 

 

Työskentelyä ohjasi humanistinen, holistinen sekä dynaaminen näkemys ihmisestä, 

jota tarkastellaan tietyssä elämäntilanteessa ja ympäristössä toimivana subjektiivisena 

kokonaisuutena. Ihminen on jatkuvassa muutostilassa ja enemmän kuin osiensa sum-

ma. (Toivanen 2002:11 sekä Borg - Bruce 1991: 11-20.) Näkemys ihmisestä ohjasi 

sekä työryhmän prosessin ohjaamista että ryhmämuotoisen talotoiminnan suunnittelua. 

Taustalla vaikutti uskomus systeemiseen psykologiaan, jossa ihmisen toiminta ei ta-

pahdu tyhjiössä, vaan ympäristössä, jossa ihminen elää ja toimii. Ympäristössä, jossa 

jokainen yksilö ryhmän jäsenenä luo omaa maailmaansa, omaa näkemystään ympä-

röivästä maailmasta, kuitenkin vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ihminen 

jäsentää erilaisten kokemusmaailmojen kautta yhteistä uutta todellisuutta ja uusia toi-

minnan ulottuvuuden mahdollisuuksia (Järvilehto 1994: 203.) Ryhmämuotoinen talo-

toiminta antaa mahdollisuuksia toimia yhdessä ja siten tuoda asukkaille mahdollisuuk-

sia uusien toimintatapojen omaksumiseen sekä muutokseen omassa elämäntilantees-

sa.  

 

Toimintaa suunniteltaessa oli huomioitava taustalla vaikuttava psykososiaalinen viite-

kehys, johon asukkaiden tukeminen asumisen lisäksi perustuu. Esimiestyön näkökul-

masta osaamisen johtaminen ajatus kulki prosessissa mukana. Osaamisen johtamisen 

sekä kehittämistyön taustalla vaikuttivat ihmissuhdekoulukunnan ja innovaatioteorian 

kaltaiset johtamisteoreettiset näkemykset.  

 

4.1 Psykososiaalinen viitekehys 

 

Ihminen on kokonaisvaltainen olento, jonka eri osa-alueita ei voi eritellä toisistaan si-

ten, etteivätkö ne vaikuttaisi yhdessä. Psykososiaalisen kokonaisvaltaisen tuen merki-

tys on tärkeä, koska useimmiten monista erilaisista ongelmista kärsivän ihmisen on 

saatava mahdollisimman moninaista apua sekä tukea selviytyäkseen arjesta ja tulevai-

suuden haasteista. Syrjäytymisvaarassa oleva ihminen, jolla on mielenterveyden tai 
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päihteidenkäytön ongelmia lokeroidaan helposti ja hän saa stigman, josta on vaikea 

päästä eroon. Hänen kuntoutuksensa ja tukensa määritellään jonkin yksittäisen häiriön 

perusteella, jolloin monet muut tilanteeseen vaikuttavat tekijät jätetään huomiotta. Eri-

laisten tutkimusten mukaan voidaan todentaa, että kokonaisvaltaisen psykososiaalisen 

tuen avulla voidaan parantaa selkeästi ihmisen elämänlaatua ja vähentää ongelmia 

useilla elämän alueilla. (Stengård – Appelqvist-Schmidlechner – Upanne - Haarakan-

gas – Parkkola – Henriksson 2008: 30.)  

 

Nuoren ihmisen on vaikeaa löytää nykyaikana selviä roolimalleja, joten hän määrittelee 

omaa paikkaansa yhteisöissä, yhteiskunnassa ja mielessään yhteiskunnallisen ase-

man, ammatinvalinnan, työn, opintojen ja muiden valintojensa kautta. Hyvinvointiin, 

rooliin ja asemaan vaikuttavat mm. yhteisölliset tekijät, sosiaaliset verkostot, kulttuuri, 

perhetilanne, oma persoona ja temperamentti sekä elämisen taidot ja selviytymiskei-

not. Nuori aikuinen tarvitsee hyvinvointiinsa ja etenemiseensä tukea, apua ja ohjausta 

sekä luonnollisilta sosiaalisilta verkostoilta, mutta selviytymiskeinojen ja verkostojen 

puuttuessa myös muilta verkostoilta. Ulkopuolinen taho voi myös olla ammattihenkilö, 

joka kulkee mukana ja kanssa vahvasti tukien. Tätä kautta voidaan rakentaa pohja 

selviytymiselle, identiteetille, elämänhallinnalle ja mahdolliselle kuntoutumiselle. Tämä 

auttaa myös täysivaltaiseen osallisuuteen omassa elämässä, yhteisöissä sekä yhteis-

kunnassa. (Helminen 2005: 28.) 

 

Ruusulankadun asumispalveluyksikössä tuki tarkoittaa asukkaiden kokonaisvaltaista 

huomioimista heidän yksilöllisistä lähtökohdistaan, tarpeistaan sekä toiveistaan käsin. 

Tuki räätälöidään tarpeen ja tilanteen mukaan ja se joustaa tilanteiden muuttuessa. 

Asukkaiden sama tuki sisältää fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, taloudellisen, verkos-

tollisen sekä terveydenhuollollisen tuen, joiden lisäksi myös ympäristö sekä vapaa-aika 

huomioidaan. Tuki tapahtuu arjessa ja luonnollisessa ympäristössä. Itsenäisyyteen 

kannustetaan ja tuetaan. Työntekijän rooli on kulkea vierellä, ohjata, tukea sekä kan-

nustaa asukasta hänen päätöksissään ja tekemissään valinnoissa. Tukipalveluiden 

osalta tehdään aktiivista palveluohjausta ja eri verkostojen kanssa tiivistä yhteistyötä. 

Näiden lisäksi kiinnitetään huomiota ympäristön ja asukkaiden vuorovaikutukseen ja 

siihen integroitumiseen. Yksikkö, henkilökunta sekä asukkaat tekevät yhteistyötä 

asuinalueen verkostojen ja toimijoiden kanssa. 

 

 

 



21 

 

 

 

4.2 Osaamisen johtaminen 

 

Nykyisen strategia-ajattelun muutosten myötä ajatellaan organisaation osaamisen ole-

van se voimavara, jonka varassa uudistuminen, kehittäminen ja innovaatiot syntyvät ja 

tapahtuvat (Viitala 2012: 173). Tärkeäksi strategiseksi tekijäksi nousee myös osaami-

sen johtaminen. Viitalan (2012: 175) mukaan osaamisen johtaminen sisältääkin seu-

raavia asioita: osaamisen laadun ja määrän suhteen suunnittelu- ja seurantajärjestel-

mät, tietohallinnon ja erilaiset tietojärjestelmät, riskien hallinnan, erilaiset toimintamallit 

ja käytännöt, jotka tukevat oppimista, työn organisointitavat ja –rakenteet, osaamisen 

tueksi luodut henkilöstösuunnittelujärjestelmät sekä erilaiset kehittämisjärjestelmät. 

(Viitala 212: 175.) Osaamisen johtaminen ei ole pelkästään koko organisaation johta-

mista, vaan myös yksilö- ja työryhmätason johtamista, jonka pitäisi sisältyä normaaliin 

johtamistoimintaan. Se sisältää kaiken sellaisen toiminnan, jonka avulla eri tasojen 

osaamista hankintaan lisää, uudistetaan nykyistä, kehitetään edelleen sekä ylläpide-

tään olemassa olevaa. Osaamisen johtamisella tähdätäänkin uusiin toimintatapoihin ja 

parempaan laadulliseen tuotantoon ja usein myös parempaan taloudelliseen tulokseen.  

 

Organisointiin liittyvät muutoshaasteet, mm. asiakaslähtöisempien palveluiden tuotta-

minen ja kehittäminen sekä työntekijöiden/työryhmien osaamisen hyödyntäminen, toi-

minnan edistäminen sekä organisaatiorakenteiden kehittäminen liittyvät nykyisin myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttään. Tällöin osaamisen johtaminen ja sen 

tunnistaminen ovat keskeisiä kokonaisjohtamisessa ja kehittämisessä. (Kivinen 2008: 

15-16.) Samalla voidaan puhua strategisesta osaamisen johtamisesta, jossa peruspyr-

kimyksenä on tiedon, osaamisen ja oppimisen integraatio. Näitä hyödynnetään varmis-

tamalla palvelutuotannon operatiivinen tehokkuus, muutoksen johtaminen ja erilaiset 

palvelut kilpailuyhteiskunnassa. (Kirjavainen 2003: 59.) 

 

Kehittämistyössä keskeisin ihmisten johtamisen väline oli avoin keskustelu ja reflektoin-

ti. Siinä on kyse vuorovaikutuksesta sekä dialogista eri toimijoiden välillä. (Julian 2008.) 

Kehittämistyössä pyrittiin hyödyntämään työntekijöiden, asukkaiden sekä kaikkien osa-

puolten yksilöllisiä sekä ryhmässä tarvittavia osaamisen alueita, tietotaitoa ja kokemuk-

sia sekä reflektoitiin prosessia osaamista johtaen kehittämistyön tavoitteen saavuttami-

seksi. Osaamista pyrittiin hyödyntämään, löytämään sekä nostamaan esiin prosessin 

kuluessa, jotta ryhmämuotoisen talotoiminnan käynnistyessä motivaatio ohjata sekä 

osallistua toimintaan olisi mahdollisimman suuri.  Tarkoituksena on talotoiminnan myö-

tä myös toisilta oppiminen ja ohjaustaidoissa kehittyminen. Asukkaiden osalta toiminta 
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toimi vapaaehtoisuuteen perustuen, mutta työryhmän osalta kehittämistyö oli osana 

työnkuvaa toiminnan kehittämiseksi.  

 

4.3 Ihmissuhteiden koulukunta- ja innovaatioteoria 

 

Johtamisen teorioita käsitellään eri teoksissa hieman erilaisista näkökulmista käsin ja 

nykyisen käsityksen mukaan useimmilla teorioilla on ollut vaikutusta muiden teorioiden 

syntyyn ja teorian käsittämiseen organisaatioiden johtamisen taustalla. Organisaatios-

sa ei välttämättä ole yhtä ainoaa johtamisen teoreettista mallia taustalla, vaan erilaiset 

teoriat punoutuvat jossain määrin toisiinsa. Oman ajatteluni taustalla voitaneen nostaa 

esiin kaksi teoreettista johtamisen suuntausta, joilla on vaikutusta omassa työssäni ja 

jotka näyttäytyvät opinnäytetyön taustalla. Ihmissuhteiden koulukunta (human rela-

tions) –teoria nostaa esiin ihmisten näkökulmat, joiden mukaan työntekijöiden sosiaali-

set suhteet ja normit määrittävät työntekoa ja tuottavuutta. Ihmisten ryhmänä luoma 

inhimillinen järjestelmä on rakennetta merkittävämpi toimintakyvyn ja saavutusten yllä-

pitäjä. (Harisalo 2009: 38, 93.) Tämän teorian mukaan työntekijöiden sekä asukkaiden 

osallisuus on tärkeä osa johtamista ja toiminnan kehittämistä myös tässä kehittämis-

työssä.  

 

Toisena taustateoriana vaikuttaa innovaatioteoria (theory of innovation), koska nykyisin 

jokaisen organisaation on pystyttävä mukautumaan, muuttumaan ja kehittymään jatku-

vassa kilpailuyhteiskunnassa. Teoria auttaa ymmärtämään muutoshalukkuutta. (Hari-

salo 2009: 40.) Innovaatioteoria on muokkautumassa oleva teoria, jonka mukaan orga-

nisaatio, joka korjaa, kehittää ja uudistaa toimintaansa sisäisesti sekä ulkoisesti, toimii 

innovatiivisesti. Innovatiivisuus näkyy nopeana reaktiona, itseohjautuvana ja pakotto-

mana toimintana, joka vastaa luontaisesti havaittuihin ongelmiin, haasteisiin sekä mah-

dollisuuksiin. Motivoiva aito vuorovaikutus toimii yhtenä innovaation mahdollisuutena 

suhteessa työntekijöihin sekä asiakkaisiin. (Harisalo 2009: 286-288.) Tätä ominaisuutta 

hyödynnettiin työryhmän ja asukkaiden välisessä reflektoinnissa ja osallistumisessa 

kehittämistyöhön.   

  

 

 



23 

 

 

 

5 Kehittämistyössä hyödynnetyt menetelmät  

 

Toimintatutkimuksen kaltainen kehittämistyö on osallistavaa tutkimusta, jonka avulla 

pyritään yhdessä luomaan uutta ja saamaan aikaan muutoksia. Ruusulankadun asu-

mispalveluyksikössä ryhmämuotoisen talotoiminnan kehittämisen avulla pyrittiin yksilöl-

lisen tuen lisäksi tarjoamaan jatkossa myös ryhmämuotoista tukea.  Talotoiminnan 

myötä työntekijöiden työnkuva monipuolistuisi ja heidän ammattitaitoa sekä osaamista 

voitaisiin hyödyntää laajemmin. Kehittämistyö oli siis työhön sidottua, yhteistyötä vaati-

vaa ja osallistavaa sekä reflektoivaa. Yhteisesti kehitettyyn toimintamuotoon työryhmän 

jäsenten on helpompi sitoutua. Toimintatutkimuksen kaltainen kehittämistyö on aina 

tilanteeseen sidottu, haasteena siinä on verrattavuus aikaisempiin tutkimustuloksiin. 

(Ojasalo ym. 2009: 58-59.) 

 

Opinnäytetyön suunnitelman (liite 1) jälkeen laadittiin projektisuunnitelma (liite 2), joka 

muokkautui prosessin edetessä joustavasti. Tutustumiskäynneistä kerättyä materiaalia 

käytettiin peilipintana luotaessa yksikköön omaa ryhmämuotoista talotoimintaa. Asu-

kaskyselyt olivat tärkeässä roolissa, jotta tietoa kiinnostuksesta, ryhmien sisällöistä, 

osallisuuden ajatuksesta sekä toiminnan toteutuksesta voitiin lähteä käytännössä ra-

kentamaan asiakaslähtöisesti. SWOT-analyyseilla pyrittiin selvittämään etukäteen 

mahdolliset riskikohdat ja toiminnan mahdollisuudet sekä työryhmän että asukkaiden 

näkökulmista. Kehittämistyön edetessä ja koko prosessin ajan hyödynnettiin ryhmä-

työskentelyä erilaisissa palavereissa ja kehittämispäivillä. Ryhmämuotoista talotoimin-

taa luotiin koko prosessin ajan todetun tarpeen pohjalta ja toteutettiin reflektoivassa 

vuorovaikutteisessa yhteistyössä. 

 

Kehittämistyön käytännön toteutuksen sekä lopputulokseen pääsemisen kannalta oli 

oleellista oivaltaa keiden henkilöiden osallisuus ja muutokseen sitouttaminen on tärke-

ää opinnäytetyöntekijän ohella. Kehittämistyön lopputuloksena syntyvän ryhmämuotoi-

sen talotoiminnan kohteena olivat asukkaat, joiden kanssa työntekijät toimivat tiiviissä 

yhteistyössä sekä vuorovaikutuksessa, joten molempia ryhmiä tarvittiin prosessissa 

tärkeinä toimijoina.  
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Taulukko 1. Kehittämistyöprosessi tiivistetyssä taulukossa.  

 

 

ALKUTILANNE 

Asukkaalle tarjottavat palvelut: Asunto ja yksilöllinen 

 psykososiaalinen tuki 

Yksikkö avattu 

lokakuussa 2012 

 

 

HAVAITTU 

ONGELMA 

Ryhmämuotoinen psykososiaalinen tuki puuttuu: 

Päivätoiminta ja ryhmämuotoinen toiminta perustuu organisaation 

arvojen mukaiseen laadukkaaseen palveluntuotantoon  

Asukkaiden asukashaastatteluissa esiin nostama tarve: vertaistuki, 

arjen sisällön puuttuminen, ryhmämuotoinen toiminta 

Syksy 2012 

 

KEHITTÄMITYÖ- 

PROSESSI 

Havaitun ongelman poistamiseksi:  kehittämisprosessi 2012-2013 

Raportti 2014 

 

 

OSALLISENA: 

OPINNÄYTETYÖN 

TEKIJÄ 

Osaamisen johtaminen/osallistaminen 

Prosessin hallinta 

Tiedonhankinta, tutkimustieto ja teoreettinen pohja työlle 

Reflektioon kannustaminen ja mahdollistaminen 

Aikataululutus ja prosessin mahdollistaminen osana arjen työtä 

Tiedon yhteen kokoaminen 

Raportointi 

Koko prosessin 

ajan 2012-2014 

 

OSALLISENA: 

ASIAKKAAT 

Asukkaiden esiin nostama tarve  

Asukaskysely-kartoittaminen, kiinnostus, osallisuus 

SWOT-analyysi (riskikartoitus) 

2012  

2013 (alkuvuosi) 

Kevättalvi 2013 

 

OSALLISENA: 

TYÖNTEKIJÄT 

Aktiivinen yhteistyö koko prosessin ajan 

Reflektointi, tiedon yhteenveto; palaverit, kehittämispäivät työryh 

Asukaskyselyt (yksilöllisesti) 

SWOT-analyysit kerrospalavereissa pienryhmissä 

2012-2013 

2012-2013 

Alkuvuosi 2013 

Kevät 2013 

OSALLISENA: 

VERKOSTOT 

Tutustumiskäynnit ja sieltä saatu benchmarking-tieto, johon toimin-

taa peilattu suunnitteluvaiheessa 

Loppuvuosi 2012/ 

alkuvuosi 2013 

TIEDONKERÄYS,  

ANALYSOINTI,  

TEORIA, TIEDON 

 HYÖDYNTÄMINEN 

Kyselyistä, SWOT-analyyseista, tutustumiskäynnistä ja teoreetti-

sesta taustatiedoista kootun tiedon perusteella käytännön kehittä-

mistyön käynnistäminen - reflektio 

Kevät 2013 

RYHMÄMUOTOINEN 

TALOTOIMINTA: 

SISÄLTÖ, VASTUUT, 

TYÖNJAKO JA OH-

JEISTUS, VUOSIKA-

LENTERI JA AIKA-

TAULUT 

Työryhmäpalaverit 

Pienryhmät 

Ryhmätoiminnan sisältöjen valinta ja työntekijöiden jakautuminen 

ohjausvastuisiin 

Vuosikalenterin ja aikataulujen luominen käytännössä loppuvuo-

deksi 2013 

Reflektio 

Kevät 2013 

KÄYTÄNNÖN  

TOTEUTUS: 

RYHMIEN KÄYNNIS-

TÄMINEN 

Ryhmämuotoisen talotoiminnan käytännön  

toteutus ja kokeilu 

Touko-kesäkuu 

2013 

ARVIOINTI JA 

KEHITTÄMINEN 

Vertailukysely asukkaille,  

vertailu SWOT-analyysi 

Arviointi ja kehittäminen 

Suunniteltu aika-

taulu alkuvuosi 

2014 – ei toteutet-

tu tekijän työpai-

kan vaihdoksen 

vuoksi 

K 

E 

H 

I 

T 

T 

Ä 

M 

I 

S 

T 

Y 

Ö 

P 

R 

O 

S 

E 

S 

S 

I 
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5.1 Tutustumiskäynnit 

 

Kehittämistyön kuluessa käytiin keskustelua Sininauhasäätiön päivätoimintakoordinaat-

torin kanssa sekä tehtiin tutustumiskäynnit (Sahapuisto, Pessi ja Illuusia, Diakonissalai-

toksen Kansalaistoiminta-areena). Keskustelulle ja tutustumiskäynnille muotoiltiin runko 

(liite 3), joka toimi keskustelun johdattelijana. Varsinaisesta haastattelusta tutustumis-

käynneillä ei ollut kyse ja tapaamiset noudattivat lähinnä vapaamuotoisen teemahaas-

tattelun kriteereitä. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 208.) Tarkoituksena oli tutus-

tua käytännössä ja teoriassa jo olemassa oleviin päivätoiminnan muotoihin ja toimin-

nan sisältöihin sekä rakenteisiin, jotta niistä saatiin peilauspintaa Ruusulankadun asu-

mispalveluyksikön omalle ryhmämuotoiselle talotoiminnalle. Keskusteluja ei nauhoitet-

tu, mutta tutustumiskäyntien keskusteluja hyödynnettiin keräämällä saatu tieto yhteen. 

Tietoa hyödynnettiin ryhmämuotoisen talotoiminnan rakenteita ja struktuureita luotaes-

sa. Edellä mainittua tapaa voidaan kutsua myös Benchmarkingiksi, jonka tarkoituksena 

on vertailla kehittämiskohdetta jo olemassa oleviin samankaltaisiin työskentelymuotoi-

hin ja hyödyntää esimerkiksi vierailusta saatua tietoa oman toiminnan kehittämisessä. 

(Ojasalo ym. 2009: 43-44.)  

 

5.2 Asukaskysely 

 

Kyseessä oli käytännönläheinen kehittämistyö, jonka konkreettisena tuotoksena luotiin 

ryhmämuotoista säännöllistä talotoimintaa, joka pääsääntöisesti valikoitui asukkaiden 

kyselyistä nousseista toiveista ja odotuksista käsin. Kyselyn (liite 4) tarkoituksena oli 

kartoittaa asukkaiden toiveita, odotuksia sekä aikomuksia olla mukana ja osallisena 

ryhmämuotoisessa talotoiminnassa heidän omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan 

käsin. Talotoiminnan sisältöjä luotaessa tarvittiin alkutietoa asukkaiden toiveista. Kyse-

ly tuotti tärkeää tietoa asukkaiden näkökulmasta ja toimi aineistonkeruumenetelmänä. 

Alkukyselyssä kartoitettiin asukkaiden toiveita, odotuksia sekä ajatuksia osallisuudesta, 

sisällöistä sekä ryhmätoiminnan mahdollisesti tarjoamasta lisäarvosta asumisen ja yk-

silöllisen psykososiaalisen tuen rinnalla.  

 

Kyselyn etuna voitaneen pitää laajan tutkimusaineiston keräämisen mahdollisuutta, 

koska kyselyyn voidaan saada suuri joukko henkilöitä, joilta voidaan kysyä monia ai-

heeseen liittyviä seikkoja. Se on tehokas tapa kerätä tietoa monipuolisesti. Kehittämis-
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työssä kysely nähtiin hyvänä vaihtoehtona, koska sen avulla saadaan mahdollisimman 

laaja otos talon asukkaiden mielipiteistä ja toiveista sekä kokemuksista. Tämän vuoksi 

päädyttiin vaihtoehtoon, että kysely tehdään ennalta sovitun asukastapaamisen aikana 

yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijä pystyi samalla informoimaan ja selventämään 

mahdollisia tulkintaongelmia asukkaalle. Mielenterveyden- ja päihdeongelmista kärsivi-

en ihmisten on usein vaikeaa sitoutua ja saattaa annettuja tehtäviä itsenäisesti lop-

puun. Aktiivisen kontaktin vaikutus nähtiin merkittävänä, jotta mahdollisimman monen 

asukkaan mielipide saatiin kuuluviin. Kyselyn heikkoutena voidaan pitää sitä, ottavatko 

vastaajat kyselyn vakavasti tai tulkitsevatko annetut kysymykset oikein. (Hirsjärvi ym. 

1997: 193-199.) Tätä haastetta pyrittiin ennakoimaan työntekijän läsnäololla kyselyä 

suoritettaessa. Lähdettäessä toteuttamaan kyselyä, asukkaille kerrottiin, että vastaami-

nen kyselyyn oli vapaaehtoista.  

 

Kysely sisälsi aluksi taustatietoja kartoittavia kysymyksiä, joilla kartoitettiin lähinnä vas-

taajan ikää sekä sukupuolta. Sen jälkeen edettiin monivalintakysymyksin, jolloin asukas 

pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja. Osassa kysymyksiä käytettiin lisänä avointa 

vastausvaihtoehtoa selventämään toiveita. Kehittämistyön pyrkimys oli luoda ryhmä-

muotoista talotoimintaa sekä osallistaa asukkaita heidän toiveistaan käsin. Monivalin-

takysymysten keräämisen jälkeen oli helpompi vertailla eri vaihtoehtojen väliltä ja mää-

ritellä eniten toivottuja toimintoja. Kyselyn tuloksien kautta varsinainen talotoiminta al-

kuvaiheessa pääsääntöisesti muodostettiin. Avointen kysymysten muodossa asukkaat 

pystyivät tuomaan esiin lisätoiveita, joita kysyjä ei mahdollisesti tullut ajatelleeksi. (Hirs-

järvi ym. 1997: 199-201.)  

 

Kysely toteutettiin anonyymisti, jotta vastaajien olisi helpompi vastata rehellisesti omien 

mielipiteidensä pohjalta. Webropol –ympäristöön laadittu kyselylomake täytettiin työn-

tekijän sopimalla asiakastapaamisella siten, että asukas täytti sen itse tai työntekijä 

toimi kirjurina. Asukas pystyi täyttämään kyselyn myös manuaalisti, jonka jälkeen työn-

tekijä vei vastaukset sähköiselle alustalle asukkaan kanssa sovitussa aikataulussa. 

Muutama kysely tehtiin puhelimitse työntekijän kertoessa kysymykset ja kirjatessa vas-

taukset ylös, jonka jälkeen ne vietiin sähköiselle kyselylomakkeelle. Opinnäytetyön 

tekijä koosti vastaukset webropol –ympäristöstä. Webropol –ympäristön hyödyntämi-

nen oli luonnollinen valinta tekijälle, koska organisaatiossa hyödynnettiin tätä työsken-

telymahdollisuutta erilaisissa yhteyksissä. Haasteeksi muodostui tekijän työpaikan 

vaihdos kesken prosessin, jonka jälkeen ei ollut mahdollisuutta päästä käsiksi tuloksiin 

ja tehdä erilaisia taulukointeja vastausten perusteella.  
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Loppukysely oli tarkoitus toteuttaa samanlaisin periaattein samassa verkkoympäristös-

sä ja tämän kautta tehdä vertaileva analyysi asukkaiden kokemusten perusteella, mutta 

tämä ei työpaikan vaihdon vuoksi toteutunut tekijästä riippumattomista syistä. Tämän 

vuoksi loppukyselyn toteuttaminen ja vertailuanalyysin tekeminen jouduttiin rajaamaan 

kehittämistyön ulkopuolelle. Loppukyselylomake oli valmiiksi laadittu samojen periaat-

teiden mukaisesti kuin alkukysely, jotta vertailevaa tietoa voitaisiin hyödyntää asukkai-

den kokemustiedon perusteella.   

 

5.3 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on paljon käytetty nelikenttämenetelmä, jonka avulla voidaan laatia 

strategioita, tunnistaa oppimis- ja kehittämiskohteita ja sitä voidaan hyödyntää arvioin-

nissa sekä ongelmien tunnistamisessa. Useimmiten sitä käytetään työkaluna toimin-

nan, projektien sekä kehittämistöiden tukena. Itse analyysimenetelmän on kehittänyt 

Albert Humphrey ja analyysissa pohditaan sisäisiä vahvuuksia sekä heikkouksia ja 

ulkoisia mahdollisuuksia sekä uhkia (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Sen avulla arvioidaan sekä pohditaan myönteisiä ja haasteellisia asioita, jotka on hyvä 

huomioida kehittämisessä. Useimmiten analyysi laaditaan taulukkomuotoon sen helpon 

luettavuuden vuoksi. Analyysin pohjalta voidaan päätellä miten vahvuuksia voidaan 

hyödyntää, miten heikkouksia muutetaan vahvuuksiksi, miten mahdolliset uhat välte-

tään sekä miten mahdollisuuksia hyödynnetään (SWOT-analyysi 2013.) 

 

Kehittämistyössä SWOT-analyysia hyödynnettiin kartoittamaan sekä asukkaiden että 

työryhmän kanssa ryhmä- ja talotoiminnassa huomioitavia sisäisiä vahvuuksia sekä 

heikkouksia ja ulkoisia mahdollisuuksia sekä uhkia. Ennen ryhmien ja toiminnan aloit-

tamista on hyvä olla selvillä molempien osapuolten arvioimista riskitekijöistä, joita voi-

daan pyrkiä välttämään analyysin avulla. Analyysi voidaan uusia ja sen avulla voidaan 

ideoida ja kehittää jatkossa toimintoja erilaiset seikat huomioiden.  

 

Analyysit päätettiin tehdä sekä asukkaiden että työryhmän kanssa, jotta saataisiin 

mahdollisimman monipuolinen näkökulma ryhmä- ja talotoiminnan mahdollisuuksista 

sekä uhkakuvista. Asumispalveluyksikössä asuu entisiä pitkäaikaisasunnottomia, joilla 

voi olla mielenterveyden- ja/tai päihteidenkäytön ongelmia. Mahdollisuudet, vahvuudet, 

uhat sekä heikkoudet yhteistä toimintaa kehitettäessä on hyvä analysoida yhdessä.  

Asukkaiden kanssa toteutetut analyysit tehtiin kerrosten viikkopalaverien yhteydessä 
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keväällä 2013 kyselyiden jälkeen. Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Analyysi 

toteutettiin yhteisöllisissä palavereissa, joissa oli mukana vaihteleva määrä kerrosten 

asukkaita siten, että kaksi työntekijää ohjeisti analyysin tekemisessä ja kirjasi asukkai-

den ajatukset ylös. Analyysit palautettiin opinnäytetyön tekijälle, joka kokosi tiedot yh-

teen. Työryhmän kanssa analyysi toteutettiin osana työryhmäpalaveria.  

 

5.4 Reflektio  

 

Holistisen ihmiskäsityksen ja kokonaisvaltaisen, kokemuksellisen oppimissrategian 

lisäksi voidaan keskeisenä toimintatutkimuksen lähtökohtana pitää yhteistoiminnalli-

suutta, jossa opitaan yhdessä. Yhdessä oppimisen ja kehittämisen välineenä toimii 

reflektio, jossa kehittämiskohteena olevaa toimintaa ja siihen vaadittuja toimenpiteitä 

peilataan ja pohditaan yhdessä suhteessa asetettuihin sekä saavutettuihin tavoitteisiin. 

(Suojanen 1992: 24-35.)  Reflektiivinen ammattikäytäntö on toimintamalli, jossa ihmi-

nen tietoisesti pohtii toiminnan perusteita, laatua ja tuloksia tarkoituksena kehittyä, ke-

hittää itseä, työryhmän toimintaa sekä työympäristön toimintatapoja jatkuvana proses-

sina. (Suojanen 1992: 35). Talotoimintaa käynnistettäessä reflektiota hyödynnettiin 

yhteisenä ja henkilökohtaisena oppimiskokemuksena. Reflektion, avoimen vuorovaiku-

tuksen ja yhdessä tekemisen avulla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä ja suunnitella 

toimintaa yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. 

 

6 Kehittämistyön tulokset – ryhmät asukkaiden tukena 

Seuraavissa kappaleissa on tarkoitus käydä läpi kehittämistyön tärkeintä loppu-

tuotosta; ryhmämuotoisen talotoiminnan rungon, sisältöjen sekä vuosikalenterin 

syntyä sekä analysoida siihen vaikuttaneiden tutustumiskäyntien, asukas-

kyselyn, SWOT-analyysien sekä reflektoinnin tuotoksia.  
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6.1 Tutustumiskäyntien merkitys prosessissa 

 

Tutustumiskäynneillä saatujen ja käsikirjanpidolla koottujen tietojen mukaan oman or-

ganisaation muiden yksiköiden päivätoiminta on vakiintunutta, mutta pienimuotoista. 

Toiminta on hyvin arkilähtöistä ja koostuu yhteisistä tapahtumista ja muutamista ryh-

mistä, joista osa on ulkopuolisten ohjaamia (mm. NA- ja AA-ryhmät). Yksiköiden työn-

tekijät ovat ohjaamisessa ja koordinoinnissa asukkaiden tukena. Yhteisistä kokouksista 

laaditaan muistiot. Asukkailta vaaditaan ns. asiointikuntoa, muttei täyttä päihteettömyyt-

tä. Vastuuasiakkaita (vapaaehtoiset) kannustetaan vastuutehtävän hoidossa aktiivira-

han avulla. Muissa yksiköissä keittiötoiminta mahdollistuu olemassa olevien keittiöval-

miuksien ansiosta. Keittiötoiminnan koettiin olevan yksi tärkeimmistä asukkaita yhdis-

tävistä toiminnoista ja keittiötoiminnan avulla asukkaat keräsivät rahaa yhteisen toimin-

nan pyörittämiseen. 

 

Ulkopuolisten oli myös mahdollista osallistua päivätoimintaan ja useimmiten ulkopuoli-

set osallistujat olivat asukkaiden vieraita. Päivätoiminnasta pidettiin kävijätilastoja. 

Kahden yksikön päivätoiminta rahoitettiin Ray:n hankerahoituksella, jolloin päivätoimin-

nasta raportoitiin ja sitä kehitettiin hankesuunnitelmien mukaisesti. Hankerahoitus koh-

dentui pääosin työntekijän palkkaan. Tähän toimintaan oli palkattu päivätoimintakoor-

dinaattori, joka toimi yhteistyössä yksiköiden työntekijöiden sekä asukkaiden kanssa. 

Hankkeen lähtökohtana oli asukkaiden aktiivinen toiminta ja osallistaminen. Hankera-

hoituksella toimivassa päivätoiminnassa koordinaattori teki myös yhteistyötä muiden 

organisaatioiden päivätoimintakoordinaattoreiden kanssa.  

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areena (KTA) on vuodesta 2000 lähti-

en toiminut yhteisölliseen kulttuuri- ja liikuntatoimintaan panostava päivätoiminnan 

muoto, johon voivat matalalla kynnyksellä osallistua omat asiakkaat, työntekijät sekä 

ulkopuoliset osallistujat. KTA:n toiminnassa on mukana erilaisia hankkeita ja projekteja 

sekä moninainen määrä yhteistyökumppaneita. Toiminnassa on mukana asiakkaiden 

ja henkilökunnan lisäksi vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Sininauhasäätiön ja Kansa-

laistoiminta-areenan toimintatilat mahdollistavat ulkopuolisten osallistumisen toimintaan 

tilajärjestelyjen vuoksi hyvin.  

 

Tutustumiskäynnit tarjosivat hyvän benchmarking –peilipinnan Ruusulankadun ryhmä-

muotoista päivätoimintaa kehitettäessä. Suurimmaksi haasteeksi todettiin hankerahoi-

tuksen ja etukäteen budjetoidun rahoituksen puuttuminen, jonka vuoksi esimerkiksi 



30 

 

 

 

keittiön rakentaminen ei kehittämistyön aikana mahdollistunut. Ulkopuolisten asiakkai-

den itsenäinen osallistuminen talotoimintaan ei ole mahdollista, koska tilat sijaitsevat 

alakerrassa, talon monitoimitilassa. Tilaan ei pääse ilman sähköistä avainta. Asukkai-

den vierailijoiden on mahdollista osallistua toimintaan yhdessä sovitusti. Sen sijaan 

toiminnan sisältöjen ja tulevan kehittämisen näkökulmista tutustumiskäynneiltä sai hy-

vää tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista. Tutustumiskäyntien jälkeen 

jäi vaikutelma, että perusrakenteet ja toiminta kannattaa luoda tukeviksi, jonka jälkeen 

toimintaa on mahdollista saatujen kokemusten perusteella kehittää edelleen.  

 

Asukkaiden osallistaminen ja mukana olo on tärkeää suunnittelussa ja jatkokehittämi-

sessä. Verkostotyötä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kannattaa jatkossa hyö-

dyntää sekä kehittää. Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja osallisuus korostuivat jo olemassa 

olevissa päivätoiminnan muodoissa. Ympäristön ja ympäristötyön merkitys korostuivat 

myös kaikissa tutustumiskäyntipaikoissa. Asukkaiden osallistuminen toimintaan vaihteli 

suuresti ja kausiluonteisia vaihteluita esiintyi. Tarvetta ryhmämuotoiselle toiminnalle 

kuitenkin oli nähtävissä ja muissa yksiköissä näistä oli pääsääntöisesti positiivisia ko-

kemuksia. Ruusulankadun yksikössä työntekijäresurssit ovat muihin yksiköihin verrat-

tuna hyvät, joten mahdollisuudet ryhmätoiminnan ohjaamiselle ja asukkaiden osalli-

suuden tukemiseen sekä motivointiin nähdään hyvänä. 

 

6.2 Asukaskyselyn tulokset 

  

Kyselyn perusjoukon muodostivat Ruusulankadun asumispalveluyksikön asukkaat. 

Asukkaita talossa kyselyn toteuttamishetkellä oli kaikkiaan 91, joista miehiä 68 ja naisia 

23. Kyselystä pois suljettiin tässä vaiheessa perheasunnot, koska niissä ei ollut vielä 

asukkaita, neuvottelujen ollessa kesken. Kyselyihin pyrittiin saamaan mahdollisimman 

kattava otos asumispalveluyksikön asukkaista. Kyselyn koonti (liitteet 5/13) löytyy liit-

teenä ympyrä- ja vaakapylvästaulukoina. 
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Taulukko 2. Kyselyyn vastasi 43 miestä (74,1 %) ja 15 naista (25,9 %). Vastanneita oli 

kaikkiaan 58.  

 

 Frequency 

Frekvenssi 

Percent %  Valid  

Percent 

Kelpoinen % 

Cumulative Percent 

Kertymä % eli  

Kumulatiivinen % 

Valid   Mies 

           Nainen 

           Total 

43 

15 

58 

74,1 

25,9 

100,0 

74,1 

25,9 

100,0 

74,1 

100,0 

 

Kokonaisotos on varsin kattava ja talon 91 asukkaasta 63,7 % osallistui kyselyyn. Tä-

mä osoittaa vahvaa kiinnostusta ryhmämuotoiseen talotoimintaan vaikuttamiseen sekä 

suunnitteluun. Vastausprosentti itsessään kertoo siitä, että kuulluksi tuleminen, mielipi-

teiden ja toiveiden esiin saaminen sekä tarve olla mukana prosessissa koetaan tärke-

äksi.  

 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma 

 

Asumispalveluyksikön asukkaat koostuvat pääsääntöisesti nuorista aikuisista. Vastaa-

jien ikäjakauma kertoo, että juuri tämä ikäryhmä pitää tärkeänä vaikuttamisen mahdol-

lisuutta vastaamisen kautta ja haluaa olla osallisena jo ryhmämuotoisen talotoiminnan 

kehittämisvaiheessa. Kuviosta voidaan kuitenkin päätellä se, että vähemmistöä edus-

0
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50-58 v
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tavat hieman varttuneemmat asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumaan sekä vaikut-

tamaan vastaamisen kautta.   

 

Kyselyn kysymykset 3 ja 20 kartoittivat parhaiten sitä, pidetäänkö talotoimintaa tärkeä-

nä. 23 % vastaajista pitää talon sisällä tapahtuvaa yhteistä toimintaa ja ryhmiä erittäin 

tärkeinä ja 19 % vähän tärkeinä. Suurin osa vastaajista (28 %) piti kerrospalavereja ja 

kuukausittaisia yhteisiä talopalavereja vähintäänkin jonkin verran tärkeinä. Yhteensä 26 

% oli sitä mieltä, että edellä mainitut rakenteisiin sidotut palaverit ovat joko erittäin tär-

keitä tai tärkeitä. Vastausten perusteella voidaan analysoida, että yhteistä talotoimintaa 

kannattaa kehittää ja luoda.  

 

Osallisuutta kartoittavia kysymyksiä olivat 4, 12, 13, 14, 16, 21 ja 29. Ryhmä- ja talo-

toiminnan suunnitteluun haluaa osallistua 28 % viikoittaisten kerrospalaverien yhtey-

dessä, 24 % erikseen sovitusti, talopalaverissa 8 %. 10 % ei halua laisinkaan osallistua 

suunnittelutoimintaan. Vaikuttaminen ryhmien sisältöön on siis osalle asukkaista tärke-

ää ja siihen on turvallisinta osallistua oman kerroksen asukkaiden kanssa yhdessä. 

Kerros- ja talopalavereihin aikoi osallistua joskus 41 % asukkaista, säännöllisesti 14 % 

ja ainoastaan 3 % ei ollut kiinnostunut palavereista. Yksikön rakenteissa kerrospalave-

rit toteutuvat viikoittain oman kerroksen asukkaiden keskuudessa työntekijän läsnä 

ollessa ja talopalaveri järjestetään kerran kuukaudessa. Talopalaveriin on mahdollisuus 

osallistua koko talon asukkailla sekä työntekijöillä. Molemmat palaverit ovat tärkeitä 

rakenteisiin sidottuja foorumeita, joissa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda 

omia mielipiteitä esiin. Yksin ryhmien ohjaamiseen lähteminen vaikutti vastausten pe-

rusteella haasteelliselta ja ainoastaan 3 % haluaisi ohjata ryhmiä yksin. Sen sijaan yh-

dessä työntekijän kanssa ryhmän ohjaamista toivoi 31 % vastaajista. Vastauksista voi-

daan päätellä myös aiempiin tutkimuksiin verraten, että asukkaat haluavat olla osallisi-

na ryhmänvetäjinä jonkin verran, mutta tarvitsevat ja haluavat siihen työntekijän tuek-

seen.  

 

Asukkaiden keskuudesta on noussut ajatus asukastoimikunnan perustamisesta, joten 

siihen osallistumista kartoitettiin kysymyksellä 19. Valtaosa asukkaista (36 %) osallis-

tuisi asukastoimikunnan toimintaan joskus. Ainoastaan 8 % oli kiinnostunut säännölli-

sestä aktiivisesta toiminnasta. Pieni osa (11 %) lähtisi mukaan perustamisprosessiin, 5 

% osallistuisi toiminnan ylläpitämiseen ja 8 % tapahtumien järjestämiseen. 7 % oli sitä 

mieltä, ettei osallistuisi koskaan. 24 % vastaajista oli halukkaita ohjaamaan ryhmiä jos-

kus. Suurin osa (31 %) ei halunnut osallistua itse ohjaamiseen koskaan. Säännölliseen 
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ohjausvastuuseen olisi halukkaita ainoastaan 3 %. Seuraava vastaus ryhmien ohjaa-

misesta kertoi kuitenkin, että halukkuus opetella osallistumista ohjaukseen on olemas-

sa, koska yhteisvastuullisesti työntekijän kanssa ohjaukseen lähtisi 31 % vastaajista. 

18 % toivoi ryhmien olevan työntekijäjohtoisia ja 9 % katsoisi, että asukkaat voisivat 

ohjata ryhmiä. Suurin osa vastaajista toivoi, että työntekijä olisi ryhmissä mukana joko 

sovitusti tai aina. Pelkästään asukkaiden omia ryhmiä toivoi 5 %.  

 

Osallisuuden tarpeen kartoittaminen ryhmämuotoiseen talotoimintaan oli tärkeä osa 

kehittämistyötä ja yksi kysymyksistä kartoitti asukkaiden aietta osallistua yhteiseen 

toimintaan. Seuraava kuvio kertoo valtaosan vastaajista haluavan olla osallisena toi-

minnassa. Ainoastaan 1 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei halua osallistua koskaan. . 

Säännöllisen toiminnan luominen on siis oleellista osallisuuden näkökulmasta. 

 

 

 

Kuvio 2. Osallisuus talon yhteiseen toimintaan 

 

Kysymys 16 kartoitti asukkaiden ajatuksia siitä, voisiko yhteinen ryhmämuotoinen talo-

toiminta muuttaa osallisuutta jollain tavoin. 30 % asukkaista uskoi toiminnan kehittämi-

sen myötä osallisuutensa lisääntyvän jonkin verran. Osallisuuden lisääntymiseen pal-

jon uskoi 6 %. Ainoastaan 4 % oli sitä mieltä, ettei toiminta vaikuta osallisuuteen mil-

lään tavoin ja 18 % ei osannut arvioida toiminnan vaikutuksia itsen osallisuuteen.   
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Kuvio 3. Osallisuuden lisääntyminen 

 

Valtaosa vastaajista toivoi ryhmiä viikoittain (23 %). Kuukausittaisia ryhmiä toivoi 12 %, 

erikseen sovittuja ryhmiä 15 %, säännöllisiä ryhmiä 10 % ja harvemmin kuin viikoittain 

3 %. Suurin osa asukkaista oli sitä mieltä, että rakenteissa tulisi olla sekä suljettuja että 

avoimia ryhmiä rinnakkain (28 %), pelkästään avoimien kannalla oli 21 % ja suljettujen 

ryhmien kannalla 9 %. Kaikenlaisille ryhmämuodoille vaikuttaisi siis olevan jonkinlaista 

tarvetta. Ryhmien toivottiin vaihtuvan kohtalaisen tiheästi (20 % vastanneista toivoi 

lyhyitä ryhmiä). Tämä voi kieliä joko siitä, että toivotaan erilaisia kokeiluja tai pitkäjän-

teisyyden sekä ryhmiin kiinnittymisen kehittymättömyyttä asumisyhteisön jäsenissä. 

Viikoittain, kuukausittain ja pidempiä jaksoja kestäviä ryhmiä toivottiin kutakuinkin sa-

man verran (12-16 % vastanneista). Kerran vuodessa vaihtuvia ja ½ vuosittain vaihtu-

via ryhmiä kannattivat vähemmistöt.  

 

Ryhmien ja toiminnan sisällöt ja teemat jakautuivat hyvin tasaisesti esitettyjen eri toi-

mintojen välillä, mikä kielii tarpeesta monipuolisten ryhmien kehittämiseen. Yksilöllisiä 

tarpeita näyttäisi siis olevan paljon. Tämän vuoksi ryhmien vaihteluvälit voivat kyselyn 

mukaan näyttäytyä myös tiheinä vaihtoväleinä. 22-30 % vastaajista ehdotti musiikillista 

toimintaa, leffatoimintaa, retkiä sekä tutustumiskäyntejä ja keittiötoimintaa sekä liikun-

taa ja ulkoilua. Nämä nousivat ylitse muiden kyselyn mukaan. Loput kyselyssä maini-

tuista toiminnoista saivat kannatusta 9-16 % välillä. Kyselyn mukaan mikään valmiiksi 

ehdotetuista vaihtoehdoista ei siis karsiutunut, vaan kaikenlaisia ryhmiä kaivataan jon-

kin verran. Avoimeen kysymykseen asukkaat olivat ehdottaneet seuraavia toimintoja: 
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teatterikäyntejä, peliongelma –ryhmää, Hifi/AV –ryhmää, koiran ulkoiluttamis –ryhmää, 

valokuvaus/taideryhmää, tietokoneryhmää ja työhön ohjausta.  

 

26 % vastanneista ehdotti ryhmäajankohdaksi iltapäivää. 17 % oli sitä mieltä, että mikä 

tahansa ajankohta olisi sopiva. Aamupäiväryhmät saivat kannatusta 10 %:lta ja ilta-

ryhmät 13 %:lta. Viikonloppuryhmiä toivoi 6 %. Suurin osa vastaajista toivoi ryhmien ja 

talotoiminnan toteutuvan omassa asuintalossa (35 %). Tutussa turvallisessa ympäris-

tössä toteutettava ryhmätoiminta vaikuttaisi sopivan parhaiten asukkaille. Tämä tukee 

myös aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia mielenterveys- ja päihdeongelmista kär-

sivien asukkaiden kohdalla. Sosiaalisten tilanteiden pelot ja ahdistuneisuushäiriöt vai-

keuttavat valtaosalla ulkopuolella toimimista. Osa vastaajista (14 %) toivoi ryhmiä sekä 

talon sisällä että muualla. Talon monitoimitilaa hyödyntäisi 13 %, kerroksia 11 % ja 

pelkästään talon ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ainoastaan 5 %.  Vastaajista 25 % 

oli sitä mieltä, että sopiva ryhmäkoko valikoituisi teeman mukaan. 23 % kannatti mak-

simissaan 10 hengen ryhmiä, 2-6 hengen ryhmiä kannatti 14 % ja yli 10 hengen ryhmiä 

ainoastaan 4 %.  

 

Toiveet yhteiseltä talotoiminnalta (kysymys 17) antoi viitteitä siitä, että kehittämistyön 

päätavoitteena oleva ryhmämuotoinen talotoiminta tuo asukkaille arkeen sisältöä, yh-

teistä tekemistä sekä toimintaa, mutta myös uusia ihmissuhteita ja vertaisuutta. Jaka-

misen tarve on tarvetta kuulluksi tulemisesta vertaisten kanssa, joka omalta osaltaan 

vahvistaa kehittämistyön tavoitteen toteutumista. Yhteisen ymmärryksen löytäminen oli 

mainittu avoimissa vastauksissa. Osallisuus, vertaisuus sekä kuulluksi tulemisen tar-

peet tulisivat näin ollen tyydytetyiksi ryhmämuotoisen talotoiminnan kehittämisen myö-

tä.  

 

Asukkaiden mielestä toiminnasta informoiminen voisi pääsääntöisesti tapahtua ilmoi-

tustaulun välityksellä (28 %). Kirjalliseen informaatioon uskoi 20 % ja 21 % toivoi teksti-

viestinä tulevaa informaatiota. 13 % toivoi informaatiota kerrospalaverien yhteydessä ja 

4 % talopalaverien yhteydessä. Asukastoimikunnan perustamisajatusta asukkaat ovat 

miettineet yksikön osalta jo aiemmin. Mikäli asukastoimikunta perustetaan, itse perus-

tamisprosessiin haluaa osallistua 11 %, toiminnan ylläpitoon 5 %, tapahtumien järjes-

tämiseen 8 % ja säännöllisesti toimintaan 5 %. 7 % vastaajista ei halua osallistua kos-

kaan toimintaan. 36 % voisi osallistua toimintaan joskus.  
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Yleisiin odotuksiin ryhmä- ja talotoiminnasta sekä toiveita tilan suhteen kirjattiin suuri 

määrä avoimia vastauksia. Tilalta toivottiin viihtyisyyttä ja kodikkuutta. Osa toivoi pää-

sevänsä mukaan suunnittelemaan tilan kokonaisuutta. Henkilökunnan läsnäoloa moni-

toimitilassa toivottiin jonkin verran. Mattoja, tekstiilejä sekä viherkasveja kaivattiin tilaan 

keittiön ohella. Ohessa muutamia suoria lainauksia: ”Sellanen, jossa ihmiset viihtyy, 

viihtyisä, rauhallinen, toiveena, että henkilökunta on aina paikalla tai lähistöllä, kodikas 

sisustus ja ilmapiiri auttaisivat ihmisiä avautumaan ja rentoutumaan, asukkaiden suun-

nittelema: luo vapauden tunnetta, valoisa, siisti, mahd. kauniisti kalustettu, viherkasve-

ja, toimiva, rento, helppo tulla tilaan”.  

 

Muita odotuksia ja toiveita esitettiin mm. päihteettömyyden suhteen, toiminnan käynnis-

tymistä nopeasti, toiveita ryhmien avoimuuden tai suljetun ryhmän suhteen, yhteisiä 

viikonlopun kahvi/tee –hetkiä, selkeää kalenteria ryhmien ja toiminnan suhteen jne. 

Seuraavassa muutamia suoria lainauksia toiveista: ”Päihteettömyys a&0. Huonoja ko-

kemuksia turbo-urboista, jotka eivät osaa pitää leipäläpeänsä ummessa…pitäs osata 

kuunnella ja sisäistää. Solidaarisuuskin on opeteltavissa?, pieniä 2-6 henkilöä. Etukä-

teen ilmoittautuminen suljettuun ryhmään. Kun ryhmä täynnä, ei lisää oteta. Jos ryhmä 

ei alussa kiinnostakaan niin voi luovuttaa paikkansa toiselle, viikonloppuna yhteinen 

kahvi/tee hetki, olisi kiva kun näitä tapahtumia/ryhmiä tulee niin jos niistä saisi vaikka 

koostetun a-nelosen infosta, selkeä kalenteri, jossa näkee pidemmälle eteenpäin ajas-

sa, ei vain se että mitä juuri SINÄ KUUKAUTENA olisi toimintaa”.  

 

Yleisesti ottaen kyselyn perusteella voitaneen todeta, että asukkaat pitävät tärkeänä, 

että yksilöllisen tuen lisäksi tarjotaan psykososiaalista ryhmämuotoista tukea. Vastaus-

prosentti kielii tarpeesta ja halusta voida vaikuttaa ja olla osallisena asuinympäristön 

prosesseissa sekä tulla kuulluksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että vertaistuellisen 

toiminnan avulla osallisuus voi myös lisääntyä, kuitenkin siten, että työntekijät toimivat 

tukena ja yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

 

6.3 SWOT-analyysin hyödyntäminen 

 

SWOT-analyysien teko toteutui kolmessa kerroksessa kuudesta sovitusti (2, 3 ja 7 ker-

roksissa). Kerrosten tulokset on koottu liitteeksi (liite 7). Osallisena olevat asukkaat 

lähtivät hienosti pohtimaan erilaisia mahdollisuuksia sekä uhkia omista lähtökohdis-

taan. Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja yhdessä vaikuttaminen sekä osallisuus nousivat 

selkeimmäksi sisäisiksi ryhmätoiminnan vahvuuksiksi, mm. ”Toiminta tarjoaa tukea. 
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Mahdollisuus tulla tutuiksi naapureiden kanssa. Mukavaa yhteisöllisyyttä. Yhdessä asi-

oista päättäminen saa aikaan yhteisymmärrystä.” Heikkouksina nähtiin asukkaiden 

kuntoisuus sekä päihteiden käyttö osallisuuden, sitoutumisen sekä häiriöiden näkökul-

mista, mm. ”Jos asukkaat vetää, onko paikalla? Ryhmiin osallistuu liian vähän asukkai-

ta. Vieraat voivat aiheuttaa häiriöitä. Päihteellisyys”. Ulkoisten tekijöiden vaikutuksia oli 

pohdittu hienosti ja mahdollisuuksina nousivat esiin selkeimmin asumispalveluyksikön 

sijainti ja yleisesti koettu oma asuinympäristö, mm. ”Ruusulankadun sijainti. Rauhalli-

nen kerrosympäristö antaa mahdollisuuden voida hyvin (3-kerroksessa tämä on suht. 

hyvin toiminut)”. Uhkina nähtiin pääosin vieraiden aiheuttamat häiriöt ja ongelmat sekä 

ympäristön asenteet, mutta myös asukkaiden oma päihteidenkäytön jatkuminen, mm. 

”Väärien vieraiden tuominen asuntoon, jolloin oma arviointi vieraan luonteesta menee 

metsään. Ympäristön asenteet ja asukkaiden saama kohtelu. Ryhmään humalassa”.  

 

Työryhmän kanssa analyysi tehtiin työryhmäpalaverin yhteydessä, jolloin mahdollisim-

man moni pystyi osallistumaan sen tekemiseen. Ne, ketkä eivät olleet paikalla työryh-

mäpalaverissa, tekivät omatoimisesti yhteiselle analyysilomakkeelle koonnin ajatuksis-

taan. Työntekijät pohtivat pienryhmissä analyysin eri osa-alueita ja pienryhmien tuotok-

set kerättiin yhdessä flappitaululle. Opinnäytetyön tekijä keräsi jokaisen ryhmän tuotok-

set, jotka kokosi yhdelle analyysilomakkeelle. (liite 6). Analyysituloksia reflektoitiin yh-

dessä. Sisäisen ympäristön vahvuuksina työryhmän analyysista päällimmäisiksi nousi-

vat monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen sekä työntekijöiden että asukkaiden kes-

kuudesta, hyvät tilat ja perusteellisen tiedonkeruun mahdollisuus kohdistaa ryhmät oi-

kein. Suurimpana heikkoutena nähtiin asukkaiden motivaatio, sitoutumattomuus sekä 

päihteidenkäyttö. Ulkoisina mahdollisuuksina koettiin asumispalveluyksikön sijainti, 

liikenneyhteydet, monipuolinen palveluiden tarjonta sekä yhteisöllisyyden sekä osalli-

suuden lisääntyminen vuorovaikutuksen kautta. Ulkoisina uhkina koettiin sitoutumatto-

muus, asenteet sekä pelot ja päihteidenkäyttö.  

 

SWOT-analyysin tuloksia hyödynnettiin aloitusvaiheessa siten, että työryhmän jäsenet 

saivat itse määritellä, millaisia ryhmiä he lähtevät kehittämään sekä millaisissa ryhmis-

sä olemaan ohjaus- ja johtovastuussa. Ammatillinen osaaminen ja sen hyödyntäminen 

motivoi työntekijää tavoitteen saavuttamisessa. Yksikön tilat koettiin mahdollisuutena ja 

prosessin toteuttaminen yhteistyössä auttoi kohdentamaan aloitusryhmät toiveiden 

mukaisesti. Yksikön sijainti mahdollisti myös retkiryhmän kehittämisen. Kehittämistoi-

minta sinällään koettiin mahdollisuutena yhteisöllisyyden sekä osallisuuden ja vertai-

suuden lisääntymiselle ryhmämuotoisen talotoiminnan kautta.  
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Analyysin tuloksia hyödynnetään jatkossa siten, että esiin nousseita uhkia ja haasteita 

pyritään minimoimaan ja mahdollisuuksia hyödyntämään. Ryhmien sisältöjen osalta 

asukkailla on mahdollisuus osallistua työryhmän kanssa ryhmien sopimusten sekä 

sääntöjen luomiseen, joten tässä yhteydessä analyysin tulokset ovat ensiarvoisen tär-

keitä. Ryhmäkertojen tarkempien sisältöjen määrittäminen kullekin ryhmäkerralle on 

rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle. Se tapahtuu käynnistämisen ja alkusuunnittelun 

jälkeen ryhmärunkojen luomisen jälkeen. Analyysi voidaan uusia ja peilata kokemusten 

jälkeen saatuihin tuloksiin.  Analyyseista saatu tieto vahvisti kyselystä saatuja tietoja 

sekä aiempia tutkimustuloksia aiheesta vertaisuuden, osallisuuden sekä kuulluksi tu-

lemisen näkökulmista. Osallistuminen analyysin tekemiseen näytti olevan merkityksel-

listä ja antoi tunteen vaikuttamisen mahdollisuudesta. Tuloksia voidaan jatkossa hyö-

dyntää myös ryhmäsopimuksia tehtäessä ja osaamisen johtamisessa ryhmien kehittä-

misessä. 

 

6.4 Reflektio 

 

Reflektiota toteutettiin suhteessa työryhmään sekä itsereflektion muodossa. Kehittä-

mistyössä tärkeä rooli oli monitoimijuudella ja vuorovaikutteisella työskentelyotteella. 

Rakennettaessa kehittämissuunnitelmaa siinä huomioitiin asiakkaiden osallistuminen 

tiedontuotantoon alkukyselyn sekä SWOT-analyysin avulla. Työryhmän jäsenet ovat 

olleet vuorovaikutteisessa suhteessa asiakkaisiin kehittämistyön edetessä tekijän oh-

jeistuksen mukaisesti ja tietoa on yhteisesti prosessoitu ja reflektoitu ryhmiä luotaessa 

työryhmäpalavereissa sekä kehittämisfoorumeilla. Reflektion avulla haettiin ja luotiin 

yhteistä ymmärrystä kehittämistyön lopputuloksen ja yhteisen päämäärän saavuttami-

seksi. Pohdintaa ei ole kirjattu päiväkirjamaisesti ylös, mutta se on auttanut prosessis-

sa etenemisessä vaihe vaiheelta. Yhteistoiminnan ja eri vaiheiden peilaamisen kautta 

on samalla luotu lisää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä asukasyh-

teisön että työyhteisön ja esimiehen välille. Yhteisellä toiminnalla on vaikutusta myös 

jatkossa osaamisen johtamisen näkökulmasta. Työryhmä ja heidän ammatillinen 

osaamisensa on tullut tutummaksi, joten osaamisen johtaminen lienee helpompaa tie-

don lisääntymisen myötä. Asukkaiden osallisuus ja peilaaminen heidän kanssaan on 

luonut yhteistä näkemystä ja kaventanut siltaa työryhmän sekä asukkaiden välillä. Yh-

teistyö on varmasti omalta osaltaan luonut asukkaille tunteen kuulluksi tulemisesta ja 

siitä, että heidän mielipiteensä ja osallisuutensa on tärkeää.  
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Oman oppimisen näkökulmasta oman työn organisoinnin ja osaamisen johtamisen 

peilaaminen kehittämistyöhön sekä uuden oppimiseen on ollut antoisaa ja tarpeellista. 

Itsereflektion avulla on ollut mahdollista antaa työryhmälle tilaa kehittämistyössä sekä 

oivaltaa jaetun johtamisen mahdollisuuksia. Kehittämistyön eteenpäin viemisen näkö-

kulmasta itsereflektio on toiminut oivallisena apuvälineenä ja motivoijana.  Reflektion 

käyttäminen on ollut tärkeä osa onnistunutta prosessia ja se on helpottanut ryhmätoi-

minnan käytännön työn joustavaa etenemistä sekä ryhmämuotoisen talotoiminnan run-

gon luomista.  

 

6.5 Ryhmämuotoinen talotoiminta ja palvelun sisällön laajentuminen 

 

Ratkaisuna tutkimusongelmaan lähdettiin kehittämään asumispalveluyksikköön ryh-

mämuotoista talotoimintaa. Lopputulokseen ja ryhmätoiminnan aloittamiseen tarvittiin 

pohjatietoa, jota hankittiin tutustumiskäyntien, asukaskyselyn, SWOT-analyysien ja 

reflektoinnin kautta. Tarkoituksena oli siis kehittää samalla tuotettavan palvelun sisältöä 

monipuolisemmaksi asukaslähtöisesti sekä organisaation arvoja mukaillen ja vastata 

asukkaiden esiin nostamaan tarpeeseen. Kehittämistyön kuluessa haettiin vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Lopputuloksena voidaan todeta, että tutustumiskäynnit tarjosivat 

hyvän mahdollisuuden peilaamiseen ja ryhmätoiminnan luomiseen niissä puitteissa, 

jotka olivat käytettävissä mahdollisuuksineen sekä rajoituksineen. Jatkokehittämisen 

kannalta jo olemassa olevista palveluista saadut tutustumiskokemukset voivat toimia 

oman toiminnan kokemusten kautta vertailukohtina. Tutustumiskäynnit toimivat siis 

oivallisina apukeinoina luotaessa kontekstissa olevaan ympäristöön samankaltaista 

ryhmämuotoista talotoimintaa.  

 

Asukaskyselyiden kautta saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja yhteenvetona vo-

daan todeta, että asukkaiden kiinnostus (vastausaktiivisuus) ja aikeet osallistua yllätti-

vät jopa tekijän. Niistä saatu lisätieto ja toiveet ryhmien sisällöistä, ajankohdista sekä 

muista käytännön toteutukseen vaikuttavista seikoista auttoivat luomaan toiminnan 

rungon sekä sisällöt. SWOT-analyysista saatiin tarvittava tieto asukkaiden sekä työnte-

kijöiden näkökulmista sekä haasteista että mahdollisuuksista. Tätä tietoa tullaan hyö-

dyntämään myös jatkossa toiminnan kehittämisessä ryhmäkokemusten jälkeen. Tieto 

auttaa realisoimaan erilaisia ryhmiin vaikuttavia seikkoja hyvin.  
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Yhteinen reflektio eri kehittämisprosessin vaiheissa on mahdollistanut yhteiseen pää-

määrään pääsemisen yhteisen ymmärryksen sekä sitoutumisen kautta. Asumispalve-

luyksikön palvelusisällöt ovat kehittyneet sekä laajentuneet ryhmämuotoisen talotoi-

minnan käynnistämisen myötä ja palvelut vastaavat nyt organisaation yleisiä linjauksia. 

Tämä tuonee lisäarvoa myös palvelunostajan näkökulmasta kilpailutusvaiheessa.  

 

Kehittämistyön lopputuotoksena syntyi loppuvuodeksi 2013 laadittu ryhmämuotoinen 

talotoiminta, sen runko ja alustavat suunnitelmat ajankohtineen. Toiminta käynnistettiin 

touko- kesäkuussa 2013. Ryhmämuotoiselle talotoiminnalle luotiin tavoitteet (liite 8), 

joiden pohjalta työntekijöistä koostuvat pienryhmät loivat erilaisen ryhmätoiminnan ta-

voitteineen ja sisältöineen opinnäytetyön tekijän ohjauksessa ja valvonnassa. Työryh-

män jäsenet sijoittuivat osaamisensa ja toiveensa mukaan suunnittelemaan erilaisia 

ryhmäkokonaisuuksia, jotka muodostuivat pääsääntöisesti kyselyn tulosten pohjalta. 

Ryhmien suunnittelussa huomioitiin käytännön mahdollisuudet, joten esimerkiksi keit-

tiötoiminta ei mahdollistunut tässä vaiheessa, koska keittiöön ei ole budjetoitu rahaa 

eikä hankerahoitusta ollut käytettävissä. Keittiöryhmää toivottiin kyselyn mukaan pal-

jon, mutta sen suunnittelu ja toteutus jää myöhempään ajankohtaan, jolloin keittiön 

rakentamiseen voidaan budjetoida ja suunnitella rahat.  

 

Kehittämistyön, kyselyn ja SWOT-analyysin sekä reflektion lopputuotoksena syntyi 

liikuntaryhmä, lautapeli-ilta ryhmä, musiikkiryhmä, retkiryhmä ja kädentaitokerho. Jo 

aiemmin rakenteissa aloitettu hengellinen ryhmä nivoutui kokonaisuuteen ja aikataulu-

tukseen (liite 9). Lautapeli-iltoja oli myös kokeiltu rakenteissa muutaman kerran aiem-

min. Ryhmille laadittiin viikko- ja kuukausiaikataulut (liite 10), jotka toimitettiin kerrosten 

ilmoitustauluille ja vielä viikoittain hissien ilmoituslokeroon sekä infopisteen ilmoituslo-

keroon. Ryhmämuotoista talotoimintaa toteutetaan vuoden 2013 ajan ja kokonaisuutta 

arvioidaan vuoden 2014 alussa. Arviointi toteutetaan yhteistyössä työryhmän ja asuk-

kaiden kanssa. Tuolloin on tarkoitus hyödyntää osallistavaa arviointia (empowerment 

evaluation), jotta kehittämistyössä mukana olleet osallistujat voivat olla myös arvioin-

nissa mukana. Näin opitaan yhdessä erittelemään ja arvioimaan kehitettyä toimintoa 

sekä kunkin omaa toimintaa ja osallistumista prosessiin. Osallistavalla arvioinnilla voi-

daan olettaa olevan hyötyä yhteistoiminnallisuuden parantumiselle sekä työviihtyvyy-

den lisääntymiselle vaikuttamisen kautta. (Kananen 2012: 82.)  

 

Työryhmä ohjaa ryhmiä asukkaiden kanssa yhteistyössä ja ohjausvastuu sekä aikatau-

lutus suunnitellaan työvuorojen mukaan. Vastuuhenkilöt pitävät huolen ryhmäsuunni-
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telmista, jotka on tarkoitus koota yhteiseen kansioon, jotta niitä voidaan hyödyntää 

myös jatkokehittämisessä. Ryhmiin osallistuvista asukkaista on tarkoitus pitää excel-

taulukkoon laadittua tilastoa (liite 11), joka on käytössä organisaation muissa päivätoi-

mintakeskuksissa. Työryhmä tilastoi ryhmien jälkeen osallistujamäärät tilastopohjalle. 

Näin voidaan seurata kävijämääriä pidemmällä tähtäimellä sekä hyödyntää sitä kehit-

tämisessä ja vertailussa yksiköiden välillä. Kehittämistyön tuotoksena asumispalvelu-

yksikön palvelutuotanto on monipuolistunut sekä laajentunut käsittämään yksilöllisen 

asumisen ja psykososiaalisen tuen lisäksi ryhmämuotoisen talotoiminnan sekä vertais-

tuen.  

 

7 Johtopäätökset, pohdinta ja jatkokehittäminen 

 

Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen, vaiherikas kehittämispro-

sessi, jossa korostui osaamisen johtaminen ja työryhmän sekä asukkaiden aktivoimi-

nen yhteiseen kehittämiseen. Yhteinen kehittämisprosessi tiivisti uuden työryhmän yh-

teistyötä, tiimihenkeä ja motivaatiota oman ammattitaidon hyödyntämisen kautta. Kehit-

tämistyössä olisi voinut tutkia työryhmän kokemuksia prosessin etenemisestä ja heidän 

mukana olostaan. Jälkikäteen arvioituna tiiviimmän prosessipäiväkirjan pitäminen olisi 

auttanut eri vaiheiden raportin työstämisessä. Yhteistyö ja työntekijöiden osallisuus, 

reflektio sekä osaamisen johtamisen näkökulmat olivat varmasti arvokkainta kehittä-

mistyön antia oppimisen näkökulmasta. Kolmivuorotyö ja työryhmän suuri koko toivat 

omat haasteensa, jotta osallisuus prosessissa olisi muotoutunut täysin tasapuoliseksi 

ja kaikkia osapuolia yhtä paljon kuulevaksi. Työryhmä oli aktiivisena toimijana ja suurin 

osa heistä lähti hienosti mukaan yhteiseen kehittämisprosessiin. Motivaatio luoda ja 

kehittää uutta näkyi reflektoinnissa sekä ryhmätyöskentelyssä ja itse kehittämistyön 

käytännön työn joustavana etenemisenä arjen työn ohessa.  

 

Projektisuunnitelman laatiminen auttoi etenemisessä, mutta matkan varrella sitä täytyi 

joustavasti pystyä muokkaamaan. Ryhmämuotoisen talotoiminnan käynnistämispro-

sessissa ja ryhmätoiminnan suunnittelussa olisi auttanut etukäteisbudjetointi tai mah-

dollinen hankebudjetti, jotka eivät tässä kohtaa olleet mahdollisia. Sen vuoksi budjet-

tiarviointia ei tehty, vaan kehittämistyö suunniteltiin jo alkuvaiheessa siten, että ryhmä-

toiminta mahdollistuu normaalin vuosibudjetin rajoissa. Toisaalta ryhmämuotoisen talo-

toiminnan perusrakenteen käynnistäminen ja suunnittelu eivät vaatineet erityisiä talou-

dellisia resursseja. Kehittämistyölle ei haettu erillistä tutkimuslupaa organisaatiosta, 
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koska tekijä toimi yksikön päällikkönä kehittämistyön toteutusvaiheessa ja opinnäytteen 

toteuttamisesta sovittiin suullisesti oman esimiehen kanssa. Opinnäytetyötä toteutettiin 

arjen työhön integroituna kokonaisuutena ja arjen työn aikatauluista käsin.  

 

Opinnäytetyön aikataulutus ja kehittämistoimenpiteet sujuivat vuoden 2013 kesään 

saakka suunnitellusti, mutta tekijän työpaikan vaihdos toi tilanteeseen suuria haasteita 

ja tuossa vaiheessa täytyi arvioida opinnäytetyön ja kehittämistyön jatkaminen. Tässä 

vaiheessa suunnitelmia täytyi muokata sen hetkisen tilanteen tuomin mahdollisuuksin.  

Työntekijän vaihtaessa työpaikkaa, suunniteltu vertaileva loppukysely ja SWOT-

analyysi ja osallistava arviointi vuoden 2014 alussa eivät toteutuneet tekijästä riippu-

mattomista syistä.  Opinnäytetyö rajattiin ryhmämuotoisen talotoiminnan käynnistämi-

seen vaadittuihin toimenpiteisiin; ryhmärungon laatimiseen sekä ryhmätoiminnan aloit-

tamiseen sekä niitä edeltäviin toimenpiteisiin taustatiedon kartoittamiseksi. Webropol –

ympäristöön toteutettu alkukysely saatiin järjestelmästä koostettuna ulos, mutta erillisiä 

analyyseja ei ehditty toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Asukaskyselyn koosteesta 

saatiin kuitenkin arvokasta perustietoa asiakkaiden toiveista ja odotuksista ja tätä tietoa 

hyödynnettiin ryhmämuotoista talotoimintaa käynnistettäessä. Kyselyyn vastanneiden 

asukkaiden suuri osuus antoi uskoa ryhmämuotoisen talotoiminnan tarpeellisuudesta. 

Kyselyn toteuttaminen anonyymisti lisäsi tulosten luotettavuutta.  

 

Kehittämistyön tekijän työpaikan vaihdos tapahtui syksyllä 2013, joten ryhmätoiminto-

jen osallistumismäärästä ja suunnitellun toiminnan sisällöllisestä onnistumisesta ei ole 

tietoa. Etukäteen tiedossa olleesta haasteesta ryhmämuotoisen talotoiminnan käynnis-

tämisajankohdasta kevät- ja kesäaikaan ei näin ollen saatu kokemustietoa. Opinnäyte-

työraportin valmistumisen siirtyminen vuoden 2014 puolelle toi haasteita myös siltä 

osin, ettei valmista tutkimustietoa ollut jakaa uudelle yksikön esimiehelle. Näin ollen jää 

nähtäväksi, millä tavoin ja kuinka aktiivisesti työryhmä ja uusi esimies vievät suunnitel-

tua ryhmämuotoista talotoimintaa eteenpäin, kehittävät sekä arvioivat sitä. Pohditta-

vaksi jää, saako työryhmä tarvittavaa ohjausta ja tukea osaamisensa johtamiseen luo-

dun toiminnan suhteen.  

 

Palvelun tuottajan näkökulmasta ja verrattuna muiden palveluntuottajien palvelusisäl-

töihin ryhmämuotoisen talotoiminnan kehittäminen ja aloittaminen tuo varmuudella laa-

dullisia lisätekijöitä palvelun ostajan näkökulmasta. Asukasnäkökulmasta toiminnan 

arviointi ja jatkokehittäminen sekä heidän osallisuutensa prosessissa tulee olemaan 

ensisijaisen tärkeää. Mielestäni jatkokyselyn toteuttaminen olisi tärkeää, jotta saataisiin 
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tietoa onnistumisesta, asukkaiden toiveiden sekä osallisuuden toteutumisesta. Tämän 

tiedon pohjalta toimintoja voidaan edelleen kehittää asukaslähtöisesti. Pidemmällä täh-

täimellä olisi mielenkiintoista arvioida vertaistuen ja ryhmämuotoisen psykososiaalisen 

tuen vaikutusta asukkaiden päihde- ja mielenterveysongelmien mahdolliseen vähene-

miseen.  

 

Oman oppimisen näkökulmasta prosessi oli antoisa. Koulutuksellisesta sekä työelämä-

lähtöisestä näkökulmasta katsoen esimiehen tärkeä tehtävä on antaa työryhmälle 

mahdollisuus olla mukana kehittämisprosesseissa ja johtaa osaamista, hyödyntää sitä 

sekä valjastaa se yhteiseen käyttöön. Muutosten sietäminen ja niihin varautuminen on 

osa prosessia. Kehittämistyö eteni opinnäytetyön ja koulutuksen aikataulussa ja pro-

sessia on tarkasteltu tässä kontekstissa ja näiden ehtojen mukaisesti.  

 

Kehittämistyöllä saavutettujen tuloksien jatkotarkastelu jää hataraksi, koska tekijä on 

vaihtanut työpaikkaa, eikä jatkokehittäminen ja arviointi onnistu. Tuloksia olisi voitu 

tarkastella samalla tavoin, kuten kehittämisprosessissa; reflektoiden erilaisissa palave-

reissa ja kokouksissa sekä työntekijöiden että asukkaiden kanssa. Jatkossa olisi ollut 

mahdollisuus tarkastella ryhmämuotoisen talotoiminnan tuomaa lisäarvoa asukkaiden 

sekä palvelun ostajan näkökulmasta, mahdollisesti tyytyväisyyskyselyiden kautta. Ver-

kostoituminen eri toimijoiden ja oman organisaation yksiköiden kanssa sekä vapaaeh-

toisten vertaisten mukaan ottaminen toimintaan on varmasti tulevaisuudessa tärkeä 

osa ryhmämuotoista talotoimintaa. Verkostoitumisen kautta asukkaiden olisi myös 

mahdollista integroitua luonnollisesti talon ulkopuoliseen toimintaan ja muihin yhteis-

kunnan tuottamiin palveluihin.  
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