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The purpose of this thesis was to study communality in mental health work; what com-
munality means in mental health work and how workers, customers and society can 
support and enhance communality in mental health work. The authors were also inter-
ested in values that influence communality. The aim was to study factors that have an 
influence on communality and to gather means to support communality. 
 
The data were collected through thematic interviews with six mental health workers 
working in different units. Communality was discussed in the interviews through the 
themes of workers, customers, society and values. The ways communality manifests 
with the interviewees were also discussed, but the findings concentrated mainly on the 
other four themes. The analysis of the data was done by using theory-guided content 
analysis. 
 
The results indicated that the values behind communality were human dignity, toler-
ance, equality, individuality, inclusion and resource-orientation. The findings suggested 
that workers and customers could work toward communality by respecting other people. 
Workers could enhance communality by using different methods and activities in their 
work and customers could, correspondingly, take part in the activities. In addition, 
communality could also be affected by workers' professional capabilities, the social 
atmosphere of the workplace, and the structure of the community that the workers cre-
ate. According to the data, society can influence communality through citizens accept-
ing difference, influencing on societal level and taking part in mental health work, 
through the organizing of mental health services by resourcing, providing and locating 
the services, through the third sector and the organizational level through effective 
work, cooperation between organizations and through the effect that the organizational 
level has on everyday work, and through media, by education and spreading infor-
mation. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Elämme nykypäivänä yhteiskunnassa, jossa yksilöllisyyden arvot vaikuttavat korostu-

van yhä enemmän.  Tämän vuoksi yhteisöllisyyteen saatetaan toisaalta tuntea enemmän 

kaipuuta. Esimerkiksi yhteiskuntaa kuohuttaneiden koulusurmien jälkeen on puhuttu 

yhteisöllisyyden merkityksestä, ja yhteisöllisyyttä on tarjottu ratkaisuksi sosiaalisiin 

ongelmiin (Filander & Vanhalakka-Ruoho 2009, 11). Myös päättäjät ovat peräänkuulut-

taneet yhteisöllisyyden vahvistamista yhteiskunnassa (ks. Niskanen 2009). Yksilötalou-

det ovat yhteiskunnassamme lisääntyneet (Tilastokeskus 2013), mikä saattaa johtaa yk-

silön lähipiiristä koostuvan turvaverkon hajaantumiseen kauemmaksi. Tämä voi puoles-

taan asettaa haasteensa yhteisöllisyyden toimimiselle. 

 

Olemme kiinnostuneita yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. 

Harjoittelujen, työkokemusten ja opintojen kautta olemme päässeet tutustumaan 

paremmin myös mielenterveystyöhön, ja päätimmekin yhdistää opinnäytteessämme 

nämä kaksi itseämme kiinnostavaa aihetta ja tutkia yhteisöllisyyden edistämistä 

mielenterveystyössä. 

 

Monet tutkimukset viittaavat terveyden ja yhteisöllisyyden yhteyteen siten, että 

yhteisöllisyydellä olisi positiivinen vaikutus terveyteen (ks. Lindfors 2007, 2; Hagfors 

& Kajanoja 2010, 118). Kiinnostuimmekin yhteisöllisyyden laadullisesta puolesta eli 

siitä, mitä tämä peräänkuulutettu yhteisöllisyys oikeastaan on ja miten sitä voidaan 

edistää mielenterveystyössä. Tutkimme yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä 

haastattelemalla mielenterveystyössä toimivia työntekijöitä; kartoitimme, mitä 

yhteisöllisyys on sekä minkälaiset arvot sen taustalla vaikuttavat ja olimme 

kiinnostuneita siitä, mitä asiakkaat, työntekijät ja yhteiskunta voivat tehdä 

mielenterveystyön yhteisöllisyyden edistämiseksi. 
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2 MIELENTERVEYSTYÖ SUOMESSA 

 

 

Mielenterveyshäiriöiden laillisena perustana tällä hetkellä Suomessa toimii 1990 annet-

tu mielenterveyslaki, joka määrittelee mielenterveystyön näin: "Mielenterveystyöllä 

tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kas-

vun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemis-

tä, parantamista ja lievittämistä" (Mielenterveyslaki 1116/1990, 1§). 

 

Mielenterveystyö on kokenut Suomessa kuitenkin monenlaisia muutoksia viimeisen 

sadan vuoden aikana. Aikaisempina vuosisatoina mielenterveysongelmista kärsivät 

henkilöt eristettiin yhteiskunnasta yleisimmin hullujenhuoneisiin, ja heihin suhtautumi-

nen oli kylmää. Vähitellen tiedon lisäännyttyä ja teknisten taitojen kehityttyä siirryttiin 

ystävällisempään ja määrätietoisempaan hoitoon. Hoitamisen ammatilliseen kehitykseen 

vaikuttivat muun muassa yhteiskunnan muodostuminen, uskonto, luonnontieteiden, 

lääketieteen, psykologian, kemian, mikrobiologian ja fysiologian kehitys ja sitä kautta 

sivistystason nousu. Myös sotien vaikutus oli merkittävä hoitotyön, kuten sairaaloiden, 

kuntoutuksen ja kirurgian kehittämisen kannalta. (Punkanen 2006, 6–8.) 

 

Suurimmat muutokset alkoivat 1950-luvulla, jolloin käyttöön otettiin neuroleptit eli 

psykoosilääkkeet. Tällöin mielisairaalat olivat jaettuna jo akuuttia hoitoa antaviin A-

mielisairaaloihin ja pitkäaikaisempaa hoitoa tarjoaviin B- mielisairaaloihin. Myöhem-

min 1970-luvulla tämä jako purettiin, mikä antoi mahdollisuuden avohoidon kehittymi-

selle. Hoidosta tuli yksilökeskeisempää ja suunnitellumpaa. (Punkanen 2006, 6–8.) Poti-

las kuitenkin ymmärrettiin vielä enemmän hoidon kohteeksi samalla tavoin kuin so-

maattisessa terveydenhuollossa. Hoito oli siis ongelmallisen yksilön hoitoa lääkkeillä ja 

terapialla ja se rajautui vain potilaan yksityiselämään. (Kivinen & Kivinen 1999, 31–

34.) 

 

1980-luvulla sosiaalinen kuntoutus sai jalansijaa. Tiloja kunnostettiin kuntoutuskodeik-

si, joissa korostuivat aktivoiva ja ulospäin suuntaava hoito. Myös verkostoituminen oli 

päivän sana; perheiden kanssa neuvoteltiin sekä ihmisiä valistettiin ja neuvottiin. (Pun-

kanen 2006, 6–7; Kivinen & Kivinen 1999, 31–34). Voidaan siis sanoa, että vaikka yh-

teisöllisyyttä on varmasti luonnostaan ilmennyt jo aikaisemminkin mielenterveystyön 
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alueella, alkoi sen suunnitelmallisempi ja tiedostetumpi hyödyntäminen hoidossa vasta 

1980-luvulla. 

 

Vuonna 1990 voimaan astui uusi mielenterveyslaki, jossa painotettiin avohoitoa. Tämä 

johti suureen organisatoriseen muutokseen, jossa sairaalasijat vähenivät vuoden 1980 20 

036:a paikasta vuoden 1994 7467:n paikkaan. (Punkanen 2006, 6–8.) 1990-luvun tait-

teessa mielenterveystyön positiivinen kehitys törmäsi taloudellisiin realiteetteihin. Lama 

lisäsi asiakasjonoja, ja työntekijöiden kuormitus kasvoi. (Kivinen & Kivinen 1999, 31–

34.) Psykiatrisen hoidon rahoitusvastuu siirtyi yksittäisille kunnille (Punkanen 2006, 6–

8). 

 

Nykypäivänä palveluja ovat tuottamassa yhteistyössä monet eri toimijat sosiaali- ja ter-

veyspalveluista kansalaisjärjestöihin sekä kansalaisiin. Psykiatrinen avohoito on edel-

leen lisääntynyt 2000-luvulla suhteessa laitoshoitoon (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2012). Lisäksi lääkkeiden käyttö mielenterveysongelmien hoidossa on lisääntynyt (Ta-

loussanomat 2012). Tekniikan kehitys on mahdollistanut nykypäivänä sairauksien yhä 

monipuolisemman tutkimisen, mutta yksilö saattaa jäädä melko yksin oman sairautensa 

kanssa, mikäli yksilön saama tuki painottuu vain medikaaliseen hoitoon. Kun ihmisten 

hyvinvointiin sijoittaminen kilpailee monen muun tarpeelliseksi katsotun varainkäytön 

kanssa, tulee lisävoimavarojen suuntaamisesta poliittinen kysymys (Kivinen & Kivinen 

1999, 35). Myös mielenterveyslaissa (1116/1990, 1§) puhutaan väestön elinolosuhtei-

den kehittämisestä siten, että ne ennaltaehkäisevät mielenterveyshäiriöiden syntyä, edis-

tävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalveluita. Onkin mielenkiintoista 

tietää, millä eri tavoin voimme tulevaisuudessa hyödyntää yhteisöllisyyttä mielenterve-

yshäiriöiden hoidossa ja yhteiskunnassa niin, että se voi ehkä jopa parhaimmillaan vä-

hentää hoitoon vaadittavia taloudellisia resursseja 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

3.1 Hyvän kehän teoria 

 

Opinnäytteemme tausta-ajatuksena on hyvän kehän teoria. Hyvän kehän teorian keskei-

nen ajatus on, että hyvinvointi, hyvinvointipanostus, eriarvoisuus ja sosiaalinen pääoma 

vaikuttavat kehämäisesti toisiinsa. Hyvän kehän (virtuous circle) ajatus on lähtöisin sille 

käänteisestä pahan kehän ajatuksesta (vicious circle), jonka mukaan merkittävä eriarvoi-

suus vähentää sosiaalisia mahdollisuuksia ja yhteenkuuluvuutta. Tällöin ihmisten sosi-

aalinen pääoma, eli luottamus ja yhteisöllinen osallistuminen, vähenee. Tämä puoles-

taan heikentää hyvinvointia, jolloin syntyy negatiivinen kierre heikentyneen hyvinvoin-

nin vaikuttaessa negatiivisesti hyvinvointipanostuksen mahdollisuuksiin. (Hagfors & 

Kajanoja 2010, 109, 114.) 

 

Nimitys hyvän kehä (ks. kuvio 1) kuvaa sitä, miten kehä voi toimia teorian mukaan vas-

taavasti myös hyvinvointia vahvistaen: Hyvinvointipanostusta lisäämällä vähennetään 

eriarvoisuutta, kun panostetaan erityisesti niihin, joilla ei ole omasta takaa yhtä hyviä 

mahdollisuuksia kuin muilla. Eriarvoisuuden vähenemisellä tarkoitetaan siis erityisesti 

sosiaalisten mahdollisuuksien lisääntymistä eli ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

toteuttaa tavoitteitaan. Mahdollisuuksien jakautuessa tasaisesti yhteiskunnassa keskinäi-

nen luottamus ja yhteisöllinen osallistuminen, eli sosiaalinen pääoma, lisääntyvät. Sosi-

aalinen pääoma vahvistaa edelleen hyvinvointia, ja lisääntynyt hyvinvointi taas tukee 

hyvinvointivaltiota lisäten näin mahdollisuuksia panostaa hyvinvointiin. Näin syntyy 

siis hyvien vaikutusten kehä, jonka ytimenä on eriarvoisuuden vähenemisen positiivinen 

vaikutus hyvinvointiin sosiaalisen pääoman lisääntymisen kautta. (Hagfors & Kajanoja 

2010, 109–112.) 



9 

 

 
KUVIO 1. Hyvän kehän teoria. Mukailtu Hagforsin & Kajanojan (2010, 111) artikkelis-

ta. 

 

Näemme opinnäytteemme aiheen, yhteisöllisyyden, kytkeytyvän hyvän kehän teoriaan 

sosiaalisen pääoman käsitteen kautta, sillä hyvän kehän teoriassa yhteisöllinen osallis-

tuminen nähdään osana sosiaalista pääomaa (Hagfors & Kajanoja 2010, 114). Lisäksi 

yhteisöllisyyttä on tutkittu juuri sosiaalisen pääoman käsitteen avulla (Lindfors 2007, 

1). Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman käsitteitä on käytetty jopa synonyymeina 

(esim. Hyyppä 2002, 48). Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman käsitteiden voidaan 

siis nähdä olevan hyvin lähellä toisiaan. Näin ollen pidämme hyvän kehän teoriaa toi-

mivana taustateoriana yhteisöllisyyttä tutkittaessa. Lisäksi koska olemme tässä opin-

näytteessä kiinnostuneita yhteisöllisyyden tukemisen erilaisista keinoista, voidaan ai-

heemme nähdä kytkeytyvän hyvän kehän teoriaan myös hyvinvointipanostuksen osa-

alueen kautta, jos hyvinvointipanostuksen käsite nähdään laajasti sekä yhteiskunnallisen 

tason panostuksena että käytännön mielenterveystyössä tapahtuvana toimintana. 

 

Sosiaaliset mahdollisuudet liittyvät oleellisesti hyvän kehän teoriaan, ja Hagfors ja Ka-

janoja (2010) ovatkin täydentäneet hyvän kehän teoriaa lisäämällä siihen sosiaalisten 

mahdollisuuksien osatekijän, joka koostuu autonomiasta ja terveydestä. Tarkempia pe-

rusteluja juuri autonomian ja terveyden valitsemiselle sosiaalisiksi mahdollisuuksiksi 

löytyy Hagforsin ja Kajanojan (2010) artikkelista. Yhdenvertaiset sosiaaliset mahdolli-

suudet kytkeytyvät Hagforsin ja Kajanojan (2010) mukaan luottamukseen ja yhteisölli-

seen osallistumiseen eli sosiaaliseen pääomaan. Tähän ajatukseen perustuu hyvän kehän 

teoriaa sosiaalisilla mahdollisuuksilla täydentävä malli. Myös tämä täsmennetty malli 
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on saanut tukea tilastollisesta testauksesta. (Hagfors & Kajanoja 2010, 108, 118–119, 

129.) Toisin sanoen kun on sosiaalista pääomaa, on myös sosiaalisia mahdollisuuksia, ja 

sosiaaliset mahdollisuudet puolestaan voivat selittää sitä, miksi sosiaalinen pääoma lisää 

hyvinvointia. 

 

Hagforsin ja Kajanojan (2010, 108) artikkelissa mainitaan ajatus terveydestä yhteisölli-

sen osallistumisen mahdollistajana. Ajatus voi näyttää ensin poikkeavan rajustikin alku-

peräisestä näkökulmastamme eli siitä, että yhteisöllisyys pikemmin tukisi terveyttä eikä 

niin, että terveyttä tarvittaisiin, jotta voitaisiin osallistua. Toisaalta jos asiaa lähestytään-

kin kehänäkökulmasta, voidaan ajatella molempien osa-alueiden ruokkivan toisiaan: 

hyvä terveys voi tukea ja mahdollistaa yhteisöllistä osallistumista, mutta toisaalta to-

dennäköisesti myös yhteisöllisyys voi tukea terveyttä esimerkiksi lisäämällä luottamusta 

ja sitä kautta hyvinvointia. Hagfors ja Kajanoja (2010, 119) mainitsevatkin toisaalta 

sosiaalisen pääoman, johon näemme yhteisöllisyyden kiinnittyvän, luovan sosiaalisia 

mahdollisuuksia, joten terveyden ja sosiaalisen pääoman yhteyttä ei varmastikaan pidä 

nähdä yksisuuntaisena. Lisäksi he toteavat, että hyvän kehässä kaikki tekijät vaikuttavat 

toisiinsa (Hagfors & Kajanoja 2010, 117). Toisin sanoen terveys saattaa joskus olla so-

siaalisen pääoman ja siten yhteisöllisyyden edellytys, mutta toisaalta sosiaalinen pää-

oma voi vahvistaa terveyttä. Ajatus terveydestä osallistumisen mahdollistajana on joka 

tapauksessa tärkeä huomio, jos pohditaan syitä siihen, miksi mielenterveysongelmiin 

liittyy usein syrjäytymisriski (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). 

 

Myös Robert Putnam (1993) puhuu hyvästä ja pahasta kehästä. Kuten hyvän kehän teo-

riassakin todetaan (Hagfors & Kajanoja 2010, 109–112), toimii sosiaalinen pääoma it-

seään vahvistavasti lisäten luottamusta ja vastavuoroisuutta, jotka edelleen vahvistavat 

sosiaalista pääomaa. Vastaavasti Putnamin (1993) mukaan kehä toimii myös negatiivi-

seen suuntaan, kun esimerkiksi epäluottamus ja eristäytyneisyys ruokkivat toinen toisi-

aan. (Putnam 1993, 177.) Hyvän kehän teoriassa ja Putnamin ajatuksissa voidaan siis 

nähdä yhtäläisyyksiä. 

 

Hyvän kehän teorian vaikutus tähän opinnäytteeseen on tiivistetysti ilmaistuna se, että 

teoria vahvistaa ja jäsentää ajatustamme yhteisöllisyydestä terveyden edistäjänä. Hyvän 

kehän teoria on hyvin yhteiskunnallinen, mutta näemme, että teorian periaatteet voivat 

toimia myös pienemmässä mittakaavassa erityisesti sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten 

mahdollisuuksien alueella. Molemmat opinnäytteemme keskeiset aiheet, mielenterveys 
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ja yhteisöllisyys, liittyvät hyvän kehän teoriaan. Yhteisöllisyys liittyy teoriaan sosiaali-

sen pääoman osa-alueen kautta ja mielenterveys terveyden osa-alueen kautta. 

 

 

3.2 Käsitteet 

 

 

3.2.1 Yhteisö ja yhteisöllisyys 

 

Heikki Lehtonen (1990) esittää kolme eri näkökulmaa yhteisön käsitteeseen. Empiirisen 

tutkimuksen näkökulmasta yhteisö esitetään tavallisimmin ainutkertaisena pienryhmänä 

ja tässä mielessä paremminkin yksityistapauksena ja marginaalisena kuin yleisenä ja 

keskeisenä ilmiönä. Yhteiskuntapoliittisessa näkökulmassa yhteisöistä kyse ei ole enää 

vain jonkin tietyn pienyhteisön toiminnasta ja toimintaedellytyksistä vaan yhteisö näh-

dään laajemmin osana yhteiskuntapolitiikkaa ja elämisen suunnittelua. Teoriahistorialli-

nen näkökulma ei pohdi yhteisöä niinkään ajankohtaisena aiheena, vaan käsitteellisenä 

ja teoriahistoriallisena ilmiönä. Siinä yhteisö ja yhteisöllisyys viittaavat tiettyihin yh-

teiskuntatieteen tutkimuskohteina keskeisiin ryhmänmuodostuksen ja sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen tapoihin. (Lehtonen 1990, 12–14.) 

 

Mikko Saastamoisen (2009) mukaan käsite yhteisö tarkoittaa ihmisille hyvin eri asioita. 

Saastamoinen peilaa yhteisön ja yhteiskunnan käsitettä eurooppalaisen sosiologian tra-

ditioon, jossa yhteisö on nähty jonakin luonnollisena ja tunnepitoisena, jota perinne on 

ylläpitänyt, kun taas yhteiskunta modernisaatiossa on edustanut enemmän muutosta, 

sopimuksellisuutta ja rationaalisuutta. (Saastamoinen 2009, 34–36.) 

 

Saastamoisen (2009) mukaan 2000-luvun alku on merkinnyt yhteisön käsitteen voima-

kasta paluuta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kulttuurinen ilmapiirimme korostaa ny-

kyään yksin pärjäämistä ja kilpailua, ja globalisaation ja individualismin tuomat haas-

teet ovat saaneet yksilön hakemaan tukea yhteisöistä. Yhteisö-sanaan liittyy paljon posi-

tiivisia mielleyhtymiä, joten sen käyttöä suositaan, koska ”yhdessäolo, yhteisyys, ja 

vuorovaikutus, toisin sanoen yhteisöllisyyden kokemus, ovat perustavanlaatuisesti in-

himillisyyteen liittyviä asioita ja niiden avulla argumentoidaan elämäntapaan ja arvoihin 

liittyviä päämääriä.” Saastamoinen näkeekin, että yhteisöön liittyy paljon positiivisia 
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merkityksiä ja muun muassa yhteistyötä, yhteisyyden tunnetta ja altruistista välittämistä 

muista. (Saastamoinen 2009, 34–36.) 

 

Aalto-yliopiston, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK:n ja Ympä-

ristöministeriön ylläpitämillä ”Turvallinen kaupunki” -sivuilla (Aalto-yliopisto ym. 

2014) pohditaan turvallista ympäristösuunnittelua yhteisöllisyyden mahdollistajana. 

Yhteisöllisyys määritellään ”yleensä positiiviseksi asiaintilaksi, jolloin yhteisön myön-

teiset vaikutukset ja ominaisuudet saavat ihmiset kokemaan yhteisöön kuulumisen hy-

väksi. Yhteisöllisessä yhteisössä ihmiset ovat positiivisessa vuorovaikutuksessa toisten-

sa kanssa ja kaikki voivat osallistua.” Sivustolla todetaan, että sosiaalisista suhteista 

muodostuva yhteisöllisyys edellyttää yhteisön jäseniltä keskinäistä ymmärrystä toisiaan 

kohtaan, asettumista toisen asemaan ja avunsaantia toiselta vaikeassa tilanteessa. Sivus-

ton mukaan juuri konkreettiset teot ja toiminta luovat yhteisöllisyyttä, ja valinnan mah-

dollisuus yhteisöön kuulumisesta luo turvallisuuden tunnetta. (Aalto-yliopisto ym. 

2014.) 

 

Myös Filander ja Vanhalakka-Ruoho (2009) ovat hyvin paljon samoilla linjoilla Turval-

linen kaupunki -sivuston (Aalto-yliopisto ym. 2014) kanssa, mutta lisäävät joukkoon 

demokraattisen keskustelun mahdollisuuden, joka mahdollistaa erilaisten näkemysten 

ilmaisemisen ja avartumisen. He korostavat myös, että yhteisöllisiä prosesseja on vaalit-

tava ja tuettava. (Filander & Vanhalakka-Ruoho 2009, 385; Aalto-yliopisto ym. 2014.) 

Raina & Haapaniemi (2007, 34) taas tuovat yhteisöllisyyden käsitteeseen mukaan ta-

voitteellisuuden, johon pyritään kasvattamalla yhteistä tietoisuutta vuorovaikutuksen 

avulla. 

 

Yhteisöllisyys on siis hyvin moninainen käsite, jota ei ole kovin helppo selittää tai ym-

märtää. Se on suoraan sidoksissa siihen, minkä näkökulman kautta käsitettä tarkastel-

laan (Saastamoinen 2009, 33). Pyrimme opinnäytteessämme ymmärtämään yhteisölli-

syyden käsitteen mahdollisimman löyhästi. Voimme nähdä sen sekä tiiviin yhteisön että 

väljemmän ihmisjoukon positiivisena ominaisuutena. Haluamme kuitenkin antaa myös 

haastateltavillemme mahdollisuuden käsitteen sisällön määrittelemiseen. 

 

Otamme mukaan opinnäytteeseemme erityisesti Heikki Lehtosen (1990) yhteiskuntapo-

liittisen näkökulman yhteisöön. Se kuvaa mielestämme parhaiten hyvän kehän teoriassa 

(ks. luku 3.1) olevaa sosiaalisen pääoman osa-aluetta. Yhteiskuntapoliittisessa näkö-
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kulmassa yhteisö ja yhteisöllisyys käsitetään ”yhteiskuntapoliittisina keinoina, joilla 

voidaan pyrkiä korvaamaan esimerkiksi valtiollista sosiaalipoliittista toimintajärjestel-

mää.” (Lehtonen 1990, 12–14.)  Hyvän kehässä vastaavasti yhteisöllisyys eli sosiaalinen 

pääoma nähdään yhtenä sosiaalipolitiikan osatekijänä hyvinvointia tavoiteltaessa, joten 

yhteiskuntapoliittinen näkökulma yhteisöön ja sosiaalinen pääoma kuvaavat lopulta 

hyvin samalla tapaa laajemmin ymmärrettyä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Näemme myös 

haastateltavien kuvaamaan yhteisöllisyyden osaksi tätä laajempaa yhteisön ja yhteisölli-

syyden kokonaisuutta. 

 

 

3.2.2 Sosiaalinen pääoma 

 

Sosiaalisen pääoman käsitteellä on yli satavuotinen historia. Eri tutkijat ovat käyttäneet 

sitä hyvin monipuolisesti omissa tutkimuksissaan muun muassa kuvaamaan koulume-

nestystä, ihmisten keskinäistä hyvää tahtoa ja yksilöiden ja perheiden sosiaalista vuoro-

vaikutusta, tai esimerkiksi suurkaupunkilaisten yhteisöjen sosiaalisia rakenteita ja kur-

jistumista. Varsinaisesti yhteiskuntatieteiden kiinnostuksen kohteeksi sosiaalinen pää-

oma nousi vasta 1990-luvulla Robert D. Putnamin laajojen Italian aluehallinnon demo-

kratian asteita ja Yhdysvaltain sosiaalisen pääoman rapistumista selvittävien tutkimus-

ten kautta. (Hyyppä 2002, 48–49.) 

 

Putnam (1993) viittaa sosiaalisella pääomalla verkostoihin ja vastavuoroisuuden nor-

meihin sekä niistä nousevaan luottamukseen, jotka helpottavat yhteistoimintaa. Hänen 

Italiassa tekemänsä tutkimukset pohjautuivat Italiassa 1970-luvulla tehtyyn hallintouu-

distukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että aluehallinnon onnistumisessa oli selviä eroja 

alueiden välillä ja syvennyttiin siihen, mistä erot voivat johtua. Lopulta tutkimuksessa 

päädyttiin sosiaalisen pääoman käsitteeseen, jolla Putnam (1993) selittää alueiden eri-

laista menestymistä ja demokratian toimimista. (Putnam 1993, 17, 81–82, 167–171.) 

Yhdysvalloissa Putnam (2000) kiinnostui aikaisemmissakin tutkimuksissa näkyneestä 

yhteisöllisyyden romahtamisesta viime vuosikymmeninä ja siitä, millä tavoin voimme 

vastata sen seurauksiin. Hän päätyi tutkimaan sosiaalisen pääoman käsitteen avulla 

muun muassa amerikkalaisten poliittista, uskonnollista, vapaa-ajan ja kansalaisosallis-

tumista, sekä vapaaehtoistyötä, luottamusta ja altruismia. (Putnam 2000, 12–28.) 
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Sosiaalinen pääoma on ymmärretty kahdesta hyvin erilaisesta näkökulmasta käsin.  

Toinen on Maailmanpankin värittämä näkemys sosiaalisesta pääomasta taloudellisen 

hyödyn tavoittelun välineenä. Tässä näkökulmassa sosiaalinen pääoma ymmärretään 

laajemmin ja se tarkoittaa "yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneita normeja ja 

sosiaalisia suhteita, jotka antavat ihmiselle mahdollisuuden koordinoida toimintaansa 

haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi." (Hyyppä 2002, 50.) Maailmanpankin määri-

telmä on siis hyvin yksilökeskeinen. Yksi tämän näkökulman edustajista on myös Nan 

Lin (1999). Hän näkee sosiaalisen pääoman sosiaalisiksi suhteiksi, joiden kautta yksilöt 

saavat käyttöönsä verkoston taloudellisia resursseja tai hyödyllisiä kontakteja, ja sitä 

kautta sosiaalisen pääoman nähdään lisäävän toiminnan tuottoa. (Nan Lin 1999, 28–51 

Ruuskasen 2013 mukaan). 

 

Toista näkökulmaa edustaa Hyypän (2002) mukaan James Coleman. Colemanin (1990) 

mukaan mitä tiiviimpi yksilöiden tai toimijoiden välinen suhdeverkosto on, sitä enem-

män siihen keräytyy sosiaalista pääomaa ja sitä enemmän se näin edistää kaikkien hy-

vinvointia. Painotus on yhteisen hyvän rakentamisen puolella, ja yksilöiden tarpeet ovat 

vasta toissijaisia. Tiheä verkosto synnyttää Colemanin mukaan myös enemmän luotta-

musta toimijoiden välillä. (Coleman 1990, 95–120 Hyypän 2002, 51 mukaan.) Hyypän 

(2002, 50–52) mukaan Putnam ja Coleman tarkastelevat sosiaalista pääomaa suunnil-

leen samasta näkökulmasta käsin horisontaalisena kanasalaisverkostona. 

  

Putnamin (1993) mukaan aktiivisten kansalaisten yhteisöissä kansalaiset pyrkivät aktii-

visesti vaikuttamaan asioihin, ja he voivat myös toimia yhdessä tavoitteiden saavuttami-

seksi. Sen sijaan vähemmän aktiivisissa yhteisöissä kansalaiset omaksuvat helpommin 

passiivisen roolin, jossa he ovat ikään kuin ulkopuolisia ja kyynisiä vastaanottajia sen 

sijaan, että olisivat aktiivisia toimijoita ja toimisivat yhteistyössä muiden kanssa. Yh-

teisten tavoitteiden eteen toimiminen ja yleinen vastavuoroisuus ovat siis keskeisessä 

roolissa toimivissa yhteisöissä ja sosiaalisen pääoman muodostumisessa. Normeilla ja 

odotuksilla on Putnamin (1993) mukaan suuri rooli siinä, miksi ihmiset osallistuvat yh-

teisön toimintaan. Juuri normit hänen mukaansa saavat ihmiset osallistumaan, sillä ne 

luovat moraalisen velvoitteen tai odotuksen tietynlaiselle toiminnalle. (Putnam 1993, 

182–183.) 

 

Sosiaalinen pääoma ilmenee Hyypän (2002) mukaan Pohjoismaissa hyvin "laitostunee-

na", mikä tarkoittaa sitä, että julkinen hallinto osallistuu siihen. Kansalaistoiminta elää-
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kin Pohjoismaissa suhteellisen sovussa julkisen vallan järjestelmien ja viranomaisten 

kanssa täydentäen toinen toisiaan. Sosiaalisen pääoman valtiollistuminen näkyy myös 

siinä, että vapaaehtoistoiminta on osittain julkisten varojen rahoittamaa. (Hyyppä 2002, 

52.) 

 

Opinnäytteemme taustateoriassa, hyvän kehän teoriassa, sosiaalinen pääoma on määri-

telty suppeammin. Se nähdään ”yleistettynä luottamuksena” eli luottamuksena ihmisiin 

yleensä, luottamuksena instituutioihin sekä passiivisena ja aktiivisena osallistumisena. 

(Hagfors & Kajanoja 2010, 114.) Teoriasta on siis jätetty pois esimerkiksi ihmisten vä-

listen normien muodostuminen. Mielestämme voidaan kuitenkin sanoa, että hyvän ke-

hän teoriassa tutkittu sosiaalinen pääoma edustaa selkeästi putnamilaista ja colemani-

laista sosiaalisen pääoman muotoa. Näemme, että tämä sosiaalisen pääoman ymmärrys-

tapa kulkee paremmin käsi kädessä yhteisöllisyyden käsitteen kanssa ja oletamme sen 

olevan parempi ja tarkoituksenmukaisempi näkökulma myös mielenterveystyön pohti-

miseen, kuin Maailmanpankin yksittäisen ihmisen etua korostava muoto. 

 

 

3.3 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Hyyppä (2002) on tutkinut yhteisöpääoman vaikutusta tuhannen suomen- ja tuhannen 

ruotsinkielisen terveyteen. Hän havaitsi, että epäluottamus heikensi merkittävästi terve-

yttä, jopa enemmän kuin liikapaino. Suomenkielisistä huomattavasti isompi joukko il-

moitti, ettei luota toisiin ihmisiin ja samanlainen ero näkyi myös luotettavien ystävien 

lukumäärissä ja aktiivisessa osallistumisessa vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Ta-

vanomaiset hyvän elämän ja terveyden vaaratekijät, myös geenit sekä sosiaali- ja terve-

yspalveluiden käyttäminen, jakautuivat aivan samalla tavalla. Ruotsinkielisellä väestöllä 

näytti olevan enemmän sosiaaliseen pääomaan sisältyvää keskinäistä luottamusta, min-

kä Hyyppä (2002) uskoo olevan Suomen ruotsinkielisten elämän eliksiirin selitys. 

(Hyyppä 2002, 60.) 

 

Eriarvoisuus voidaan nähdä ikään kuin kriittisenä pisteenä hyvän kehän teoriassa (Hag-

fors & Kajanoja 2010, 114), sillä juuri eriarvoisuus voi saada aikaan epäluottamusta ja 

estää kehän toimimista itseään vahvistavasti, kun taas vastaavasti yhdenvertaisuus lisää 

luottamusta ja siten sosiaalista pääomaa vahvistaen näin hyvän kehää. Eriarvoisuuden 

vaikutuksesta sosiaaliseen pääomaan ja hyvinvointiin on viitteitä muissakin tutkimuk-
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sissa. Noora Ellonen (2008) on tutkinut koulun sosiaalisen pääoman yhteyttä nuorten 

masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen. Hän toteaa väitöskirjassaan, että nuorten 

vaikeaa masennusta voidaan jossain määrin ehkäistä yhteisöllisin keinoin. Toisaalta 

yhteys ei ole täysin suoraviivainen, sillä vaikutus syntyy erityisesti sosiaalisen pääoman 

jakautumisen kautta: jos toiset oppilaat kokevat ilmapiirin sosiaalisesti tukevaksi ja toi-

set eivät, syntyy masennusriskiä lisäävä epätasa-arvon ilmapiiri. (Ellonen 2008, 94–95.) 

Tämän tutkimustuloksen voi nähdä tukevan hyvän kehän teoriaa, sillä epätasa-arvoinen 

ilmapiiri voi liittyä eriarvoisuuteen, joka taas hyvän kehän teorian mukaan vähentää 

hyvinvointia (Hagfors & Kajanoja 2010, 111–112). 

 

Myös Tseloni, Zissi ja Skapinakis (2010) toteavat Kreikan saariston maaseudulla asuvi-

en ihmisten mielenterveyden ja sosiaalisen pääoman yhteyttä selvittäneessä tutkimuk-

sessaan, että koetut sosiaaliset erot, esimerkiksi erot maanomistuksessa tai poliittisessa 

osallistumisessa, voivat haitata yksilöiden henkistä hyvinvointia (Tseloni ym. 2010, 

1038–1039). Vaikka tutkimustulos koskeekin vain tietyn maan tiettyä aluetta, voidaan 

senkin nähdä viittaavan eriarvoisuuden hyvinvointia vähentävään vaikutukseen. 

 

Kitchen, Williams ja Chowhan (2012) ovat havainneet tilastollisen yhteyden terveyden, 

erityisesti mielenterveyden, ja yhteisöön kuulumisen tunteen (sense of community be-

longing) välillä. Kitchen ym. (2012) uskovat sosiaalisen pääoman johtavan suurempaan 

yhteisöön kuulumisen tunteeseen. Sosiaalista pääomaa vahvistavia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi yhteisön toimintaan osallistuminen, vapaaehtoistyö, kansalaistoiminta ja 

naapuruus. (Kitchen ym. 2012, 103, 123.) 

 

 

3.4 Opinnäytteen lähtökohta 

 

Esittelimme edellisissä luvuissa opinnäytteen taustateorian ja keskeiset käsitteet. Tässä 

luvussa yhdistämme ne opinnäytteen teemojen pohjana toimineisiin kuntoutuksen ulot-

tuvuuksiin ja perustelemme opinnäytteeseen valitut teemat. 

 

Kuntoutus on määritelty kansalaisen työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisimman itse-

näistä selviytymistä edistävän sosiaalipolitiikan välineeksi (Talo ym. 2003, 56, Jalavan 

& Seppälän 2010, 251 mukaan). Kuntoutusportti-sivuston (2013) mukaan mielenterve-

yskuntoutuksessa asiakkaan ”psykososiaalista toimintakykyä ja subjektiivista hyvin-
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vointia edistetään erilaisten tukitoimenpiteiden avulla”. Sivustolla korostetaan, että mie-

lenterveyskuntoutus ei ole vain sairauksien ja ongelmien korjaamista vaan mielenterve-

yttä tukevien tekijöiden vahvistamista. Kuntoutuksessa on tärkeää ottaa huomioon yksi-

lölliset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät eli kuntoutujan koko toimintaympäristö. 

(Kuntoutusportti 2013.) Myös Jalava & Seppälä (2010) ovat sitä mieltä, että yksilön 

kuntoutusta on hyvä lähestyä lääketieteellis-psykologisen yksilöllisen prosessin sijasta 

laajemmasta sosiaalisesta kuntoutusparadigmasta käsin, jolloin kuntoutumisen ajatel-

laan liittyvän yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen uudelleenmuodostumisprosessei-

hin. Tällöin kuntoutus määritellään uudelleenmuodostumisen kautta avautuviksi mah-

dollisuuksiksi päästä ulos aikaisemmasta sosiaalisesta tilanteesta ja valita uusia ratkai-

sumahdollisuuksia. (Jalava & Seppälä 2010, 255.) 

 

Edellä mainitut kuntoutuksen ulottuvuudet toimivat lähtökohtana niille kolmelle teemal-

le, joiden kautta tutkimme yhteisöllisyyden edistämistä mielenterveystyössä. Nämä 

teemat ovat asiakkaat, työntekijät ja yhteiskunta. Lisäksi tutkimme yhteisöllisyyttä arvo-

jen teeman kautta, koska näemme sen olevan tärkeä tekijä yhteisöllisyyden muodostu-

misessa. Portesin ja Sensenbrennerin (1993) mukaan arvot vaikuttavat sosiaalisen pää-

oman taustalla. Heidän mukaansa yksilö sisäistää arvot sosiaalistuessaan yhteisöön, ja 

juuri arvot saavat aikaan sen, että yksilö ei toimi vain omien etujensa mukaisesti. (Por-

tes & Sensenbrenner 1993, 1323–1324.) Arvot vaikuttavat siis vastavuoroisuuden ja 

yhteisöllisyyden taustalla. Koska arvoilla on tärkeä rooli sosiaalisen pääoman ja näin 

myös yhteisöllisyyden muodostumisen taustalla, olemme huomioineet ne tässä opin-

näytteessä yhtenä yhteisöllisyyden taustavaikuttajana. 

 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on hahmoteltu tämän opinnäytteen aihe kokonaisuutena, 

johon on sijoitettu arvot, mielenterveyskuntoutuksen ulottuvuudet (Kuntoutusportti 

2013) tämän opinnäytteen näkökulmasta ja tietenkin yhteisöllisyyden käsite, joka läpäi-

see koko kuvion ja jonka edistämistä tutkimme kaikilla kuvion osa-alueilla. Kuvion 

ajatuksena on, että mielenterveystyön yhteisöllisyyteen vaikuttavat sekä arvot, yhteis-

kunta, työntekijät että asiakkaat. Arvot sijoitimme uloimmalle kehälle, sillä näemme 

niiden vaikuttavan kaikkien muiden osa-alueiden toiminnan taustalla. Kehä etenee arvo-

jen ja yhteiskunnan kautta aina lähemmäs yksilöä, ja näemme kehän kaikkien osa-

alueiden olevan suhteessa toinen toisiinsa. Hyvän kehän teorian (Hagfors & Kajanoja 

2010) yhteys kuvioon muodostuu sosiaalisen pääoman kautta (kuviossa yhteisöllisyys) 

ja toisaalta hyvinvointipanostuksen kautta siten, että tutkimamme yhteisöllisyyden edis-
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tämisen keinot yhteiskunnan ja toisaalta myös käytännön mielenterveystyön tasolla voi-

daan nähdä hyvinvointipanostuksena. 

 

 
 

KUVIO 2. Opinnäytteen aihe kokonaisuutena. 

 

Tutkimme siis tässä opinnäytteessä yhteisöllisyyttä eli sosiaalista pääomaa hyvän kehän 

teorian ja kuntoutuksen ulottuvuuksien kautta. Tarkastelemme yhteisöllisyyden tuke-

mista ja edistämistä mielenterveystyössä kaikilla neljällä edellä mainitulla osa-alueella 

eli arvojen, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmista. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymyksemme olivat: 1) Miten yhteisöllisyys konkreettisesti ilmenee 

mielenterveystyössä? 2) Mitä arvoja yhteisöllisyyden taustalla on ja miten yhteiskunta, 

työntekijät ja asiakkaat voivat edistää yhteisöllisyyttä? 

 

 

4.2 Haastateltavien hankinta 

 

Kun olimme riittävän pitkällä tutkimussuunnitelman laatimisessa, otimme syksyllä 2013 

yhteyttä yksiköihin, joista voisimme saada työntekijöitä haastateltaviksi. Päädyimme 

haastattelemaan juuri työntekijöitä ensinnäkin siksi, että näimme heillä olevan pitkäai-

kaista ja laajaa kokemusta yhteisöllisyydestä mielenterveystyössä. Toiseksi aiheen osit-

taisen yhteiskunnallisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi pidimme työntekijöiden näkö-

kulmaa hedelmällisenä aiheemme kannalta. Haastateltavien löydyttyä ja tutkimussuun-

nitelman valmistuttua lähetimme jokaiseen yksikköön valmiin ja hyväksytyn opinnäyte-

suunnitelmamme antaaksemme haastateltaville mahdollisuuden halutessaan tutustua 

etukäteen opinnäytteen aiheeseen ja haastattelun teemoihin. 

 

Pyrimme saamaan haastateltaviksi työntekijöitä, joilla oli jo ainakin jonkin verran ko-

kemusta mielenterveystyöstä, ja tämä tavoite toteutui varsin hyvin. Haastattelimme lo-

pulta opinnäytettämme varten kuutta mielenterveysalalla toimivaa työntekijää, joiden 

kokemuksista ja ajatuksista liittyen mielenterveystyön yhteisöllisyyteen olimme kiin-

nostuneita. Työntekijät olivat eri yksiköistä Tampereen seudulta. Haastateltavia oli sekä 

yksityiseltä, julkiselta että kolmannelta sektorilta. Haastateltavat olivat iältään 42–56 -

vuotiaita, ja heillä oli keskimäärin kahdenkymmenen vuoden työkokemus mielenterve-

ysalalta. Toteutimme haastattelut marras- ja joulukuussa 2013. Kukin haastattelu kesti 

noin puoli tuntia. 
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4.3 Teemahaastattelu ja litterointi 

 

Teemahaastattelussa ei esitetä yksityiskohtaisia ja tarkkaan määriteltyjä kysymyksiä 

vaan edetään löyhempien teemojen mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teema-

haastattelulle on siis tyypillistä, että haastattelussa pyritään käymään läpi tietyt teemat, 

mutta ei välttämättä aina samassa järjestyksessä tai täysin samoja kysymysmuotoja 

käyttäen (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11). Teemahaastattelu oli sopiva haastattelume-

netelmä tähän opinnäytteeseen, sillä teemahaastattelussa voidaan toisaalta rajata haastat-

telua koskemaan tiettyjä kiinnostuksen kohteita ja toisaalta antaa haastateltavien puheel-

le ja tulkinnalle riittävästi vapautta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c). Toisin 

sanoen teemahaastattelu sekä raamittaa haastattelua että antaa mahdollisuuden saada 

monipuolisia vastauksia. Keräsimme siis aineiston teemahaastatteluilla, jotka nauhoi-

timme. Nauhoittaminen on hyödyllistä siksi, että sen avulla haastattelu saadaan talteen 

kokonaisuudessaan, mutta myös analyysin kriittisen arvioinnin helpottamiseksi (Tiittula 

& Ruusuvuori 2005, 14–15). Nauhoitettua aineistoa voidaan koodata joko suoraan nau-

hoitetusta haastattelusta tai litteroimalla se ennen analyysia kirjoitettuun muotoon (Hirs-

järvi & Hurme 2001, 138). Pidimme litterointia luotettavampana ja perusteellisempana 

tapana purkaa aineisto, joten suoran koodaamisen sijaan litteroimme haastattelumme 

ennen analysointivaihetta tekstimuotoon. 

 

Litteroinnin tarkkuus riippuu siitä, minkälaista tutkimusmetodia käytetään ja minkälai-

sia tutkimuskysymykset ovat (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 16). Esimerkiksi keskuste-

lunanalyyttisessa tutkimuksessa litterointi on hyvin tarkkaa; siinä aineistosta puretaan 

tarkasti kaikki nauhalta havaittavat asiat kuten tauot, äänenpainot ja naurahdukset. Täl-

laisessa tutkimuksessa on tarkoituksena vuorovaikutuksen ja kielenkäytön vaikutusten 

hyvin yksityiskohtainen analysointi. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 138–140, 158.) 

 

Kun tutkimuskohteena ei ole kielenkäyttö tai vuorovaikutuksen analyysi sinänsä, riittää 

vähemmän yksityiskohtainen litterointitarkkuus. Haastattelusta voidaan esimerkiksi 

litteroida vain tutkittavien teemojen kannalta keskeiset asiat ja jättää epäoleelliset asiat 

kokonaan kirjoittamatta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Pidimme kuiten-

kin haastattelujen purkamista kokonaan tärkeänä analyysin luotettavuuden ja aineiston 

kattavan käsittelemisen kannalta. Emme siis rajanneet litterointia ennalta valittujen tee-

mojemme pohjalta vaan litteroimme aineiston sellaisenaan. Litteroimme haastattelut 

käyttäen peruslitterointia eli litteroimme haastattelut sanatarkasti, mutta jätimme pois 
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esimerkiksi täytesanat tai toistot, joilla ei ollut sisällöllistä merkitystä (Yhteiskuntatie-

teellinen tietoarkisto 2014). 

 

Muodostimme haastattelujen teemat tutkimuskysymysten ja teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Teemat olivat yhteisöllisyyden määrittely tai kuvailu, yhteisöllisyyden takana 

olevat arvot, työntekijöiden vaikutus yhteisöllisyyteen, asiakkaiden vaikutus yhteisölli-

syyteen sekä yhteiskunnan vaikutus yhteisöllisyyteen. Perustelut juuri näiden teemojen 

valinnalle esiteltiin luvussa 3.4. 

 

 

4.4 Laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 

Analysoimme aineistomme käyttäen hyödyksi laadullista sisällönanalyysia. Laadullises-

sa sisällönanalyysissa aineisto pirstotaan osiin, käsitteellistetään ja luodaan uudeksi ko-

konaisuudeksi. Aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tii-

vistäen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Laadullisen sisällönanalyysin tar-

koituksena on muodostaa pelkistämällä ja luokittelemalla aineistosta tiivistetty kuvaus, 

joka vastaa tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymykset siis ohjaavat sitä, mitä aineis-

tosta poimitaan tuloksiksi. Kun aineistosta on poimittu tutkimuksen kannalta oleelliset 

sisällöt, luokitellaan tätä tutkimuskysymyksiin vastaavaa aineistoa edelleen ryhmittele-

mällä sitä sisällön mukaan yhteneviin luokkiin ja nimeämällä luokat niiden sisältöä ku-

vaavin käsittein. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–115.) 

 

Laadullinen sisällönanalyysi voi olla teorialähtöistä, aineistolähtöistä tai teoriaohjaavaa. 

Teorialähtöisessä analyysissa perusajatus on valmiin teorian testaaminen empiirisesti 

samaan tapaan kuin luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Teorialla on siis tässä ana-

lyysimenetelmässä vahva rooli. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa puolestaan ai-

neisto ohjaa vahvasti analyysia. Valmiin teorian testaamisen sijaan siinä pikemminkin 

rakennetaan teoriaa aineiston pohjalta. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin voidaan nähdä 

sijaitsevan teorialähtöisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin välimaastossa. Teo-

riaohjaavassa sisällönanalyysissa ei testata valmista teoriaa, mutta yhteys teoriaan on 

kuitenkin vahvempi kuin puhtaasti aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Teoriaohjaa-

vassa sisällönanalyysissa voidaan esimerkiksi hakea teoriasta tukea aineistosta löyty-

neille tuloksille. Analyysin alkuvaihe on kuitenkin varsin aineistolähtöistä, eikä analyy-

sissa lähdetä varsinaisesti testaamaan teoriaa suhteessa tuloksiin. Siinä vaiheessa, kun 
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analyysissa muodostetaan käsitteitä, voidaan aineiston kuvaamiseen käyttää valmiita 

teoreettisia käsitteitä. Teoriaa toisin sanoen tuodaan yhteen empiiristen tulosten kanssa 

analyysin loppuvaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–118.) 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi oli tässä opinnäytteessä tarkoituksenmukaisin analyysi-

menetelmä, sillä vaikka haastatteluteemojen taustalla olikin teoreettinen viitekehys, tar-

koituksena ei ollut testata teoriaa vaan lähestyä aihetta enemmän aineiston ehdoilla. 

Lähdimme erittelemään aineistoa teoreettiseen viitekehykseen pohjautuvien haastattelu-

teemojen kautta, mutta teemojen sisällä analyysi oli varsin aineistolähtöistä. Johtopää-

töksissä vastaavasti peilataan analyysin tuloksia teoreettiseen viitekehykseen pyrkimättä 

kuitenkaan osoittamaan teoriaa oikeaksi tai vääräksi. 

 

Tutustuimme ensin haastatteluaineistoon lukemalla haastatteluja läpi ja tekemällä niiden 

sisällöistä muistiinpanoja. Saatuamme ensin tällä tavoin yleiskäsityksen aineistosta aloi-

timme varsinaisen analyysin. Lähdimme erittelemään aineistoa haastattelu kerrallaan 

teemoittelemalla haastattelut niissä käyttämiemme viiden teeman mukaan. Merkitsimme 

eri teemat värikoodeilla, jotta ne oli myöhemmin helppo erottaa aineistosta. Analyysin 

luotettavuuden lisäämiseksi teimme tämän vaiheen ensin kumpikin itsenäisesti, minkä 

jälkeen kävimme kunkin haastattelun yhdessä läpi. Näin mahdolliset erot aineiston tul-

kinnassa tulivat esiin ja niitä voitiin punnita tarkemmin. Aineiston erittely oli kuitenkin 

hyvin suurelta osin yhtenevää. 

 

Saatuamme teemoittelun valmiiksi järjestimme kaikki merkityt haastattelukohdat tee-

moittain tekstinkäsittelyohjelmaan; toisin sanoen keräsimme merkittyjen värikoodien 

perusteella jokaisen viiden teeman alle kuhunkin teemaan kuuluvat haastattelukohdat. 

Tämän jälkeen luokittelimme runsasta aineistoa teemojen sisällä siten, että erittelimme 

teemojen sisällä eri aihepiirejä ja ryhmittelimme samoihin aihepiireihin kuuluvat kohdat 

yhteen. Tämän vaiheen jälkeen monisyinen aineisto oli jo varsin järjestynyt mutta edel-

leen hyvin moniosainen. Aiheen, aineiston ja tietomäärän laajuudesta johtuen tuloksia ei 

ole tarkoituksenmukaista esitellä täydessä ja yksityiskohtaisessa kirjossaan varsinaisissa 

opinnäytteen tuloksissa, vaikka monet yksityiskohdat ovatkin kiinnostavia. Tulokset 

ovatkin tiivistetympi versio edellä kuvatusta vaiheesta, mutta aikaisempi, yksityiskoh-

taisempi analyysin vaihe, eräänlainen raakaversio, on kuitenkin nähtävissä kokonaisuu-

dessaan liitteessä 1 (liite 1).  
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5 ANALYYSIN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitellään analyysin tulokset teemoittain. Tuloksia havainnollistetaan suo-

rilla aineistolainauksilla. Lainaukset on eroteltu toisistaan numeroimalla ne eri haastatel-

tavien mukaan. Tuloksissa esitellään ensin yhteisöllisyyden määrittelyyn tai kuvailuun 

liittyneet tulokset, joihin ei paneuduta tuloksissa lyhyttä esittelyä enempää, sillä teeman 

tarkoitus oli lähinnä toimia keskustelun lämmittäjänä ja auttaa hahmottamaan sitä, millä 

tavalla haastateltavat näkevät yhteisöllisyyden käsitteen. Toisessa alaluvussa esitellään 

tulokset, jotka kuvaavat yhteisöllisyyden takana olevia arvoja. Kolmannessa alaluvussa 

esitellään yhteen sovitettuna tulokset, jotka syntyivät asiakkaiden ja työntekijöiden tee-

mojen pohjalta. Neljännessä alaluvussa esitellään yhteiskunnan teeman pohjalta synty-

neet tulokset, ja viimeisessä alaluvussa kootaan vielä kaikista tuloksista tiivis yhteenve-

to. 

 

 

5.1 Yhteisöllisyyden kuvailua 

 

Koska yhteisöllisyyden käsitteen voi ymmärtää hyvin monella tavalla, halusimme haas-

tattelujen alussa kysyä haastateltavilta heidän käsityksiään siitä, mitä yhteisöllisyys on. 

Poimimme tähän teemaan vastaukset vain haastattelujen ensimmäisen kysymyksen 

kohdalta, vaikka yhteisöllisyyden määrittelyä voidaan toki nähdä tapahtuvan aina, kun 

yhteisöllisyydestä puhutaan. Teimme tällaisen rajauksen, koska tämän teeman tehtävä 

oli lähinnä pohjustaa haastatteluja. Tähän osioon ei perehdytä opinnäytteessä juuri 

enempää teeman luonteesta johtuen. Luokittelimme yhteisöllisyyden kuvailun yhtey-

dessä esiin tulleet teemat seitsemään aihealueeseen, jotka ovat yhdessä tekeminen, ih-

misarvo, tavoitteellisuus, vaikuttamisen mahdollisuus, vertaistuki, tunnekokemus ja se, 

keitä yhteisöön kuuluu. 

 

Yhteisöllisyyttä nähtiin parhaimmillaan olevan kaikkialla, missä on ryhmä ihmisiä. Toi-

saalta yhteisöllisyys nähtiin osana pienempää, perhemäistä yhteisöä. Mielenterveystyös-

sä siihen nähtiin kuuluvan työntekijöiden ja asiakkaiden lisäksi joskus myös asiakkai-

den omaiset. Yhteisöllisyyden nähtiin myös ulottuvan yksiköiden ulkopuolelle eri yksi-

köiden välisiin verkostoihin. 
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Monet kuvailivat yhteisöllisyyttä ryhmähenkenä ja yhteen hiileen puhaltamisena. Siihen 

liitettiin usein yhteistä tekemistä tai toimintaa, johon kaikki osallistuvat ja antavat oman 

panoksensa. Määrittelyissä tuotiin myös esille laajasti ihmisarvoon liittyviä asioita ku-

ten toisten arvostamista sellaisena kuin he ovat, toisten huomioonottamista, suvaitsevai-

suutta ja tasavertaisuutta. Ihmisen kohtaaminen yksilönä nähtiin tärkeänä, ja joissakin 

haastatteluissa tulikin esiin, että yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ei tarvitse sulkea 

toisiaan pois. Yhteinen tavoite mainittiin myös yhdeksi yhteisöllisyyden osatekijäksi. 

Lisäksi yhteisöllisyyteen nähtiin liittyvän vaikuttamisen mahdollisuus, johon kuuluu 

yhteinen päätöksenteko ja jokaisen mahdollisuus vaikuttaa yhteisön asioihin. 

 

Mielenterveystyön yhteisöllisyyttä kuvailtiin vertaistukena, esimerkiksi vastavuoroisena 

toistensa kuntoutumisen tukemisena. Yhteisöllisyyteen liitettiin myös tunnekokemus 

porukkaan kuulumisesta ja tunneyhteydestä. Lisäksi mainittiin, että on tärkeää tuntea 

olevansa välitetty ja tervetullut. 

 

 

5.2 Arvot yhteisöllisyyden takana 

 

Arvojen eritteleminen aineistosta tuotti aluksi vaikeuksia, koska rajan vetäminen arvo-

jen ja lähempänä käytäntöä olevien asioiden välille oli välillä haastavaa. Luokittelimme 

arvot lopulta sillä logiikalla, että poimimme ensin arvojen teemaan sopivia kommentteja 

haastattelujen kaikista osista, luokittelimme ne yhteneviin luokkiin ja tämän jälkeen 

tarkistimme vielä, löytyikö kaikista luokista maininta tai mainintoja niistä kohdista 

haastatteluja, joissa olimme nimenomaan arvoista kysyneet. Kaikki koko aineistosta 

nousseet pääluokat löytyivät myös arvoja käsittelevien kysymysten kohdalta. Luokat 

ovat ihmisarvo, suvaitsevaisuus, tasavertaisuus, yksilöllisyys, osallisuus ja voimavara-

lähtöisyys (taulukko 1). 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ARVOT YHTEISÖLLISYYDEN TA-
KANA 

IHMISARVO 

SUVAITSEVAISUUS 

TASAVERTAISUUS 

YKSILÖLLISYYS 

OSALLISUUS 

VOIMAVARALÄHTÖISYYS 
 

TAULUKKO 1. Arvot yhteisöllisyyden takana. 

 

Jokaisessa haastattelussa tuli esiin ihmisarvon kunnioittaminen tärkeänä yhteisöllisyy-

den taustalla olevana arvona. Haastatteluissa puhuttiin jokaisen ihmisen arvostamisesta 

omana itsenään, toisten kunnioittamisesta ja arvostettuna olemisen kokemuksesta. Su-

vaitsevaisuuden luokassa korostui erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitseminen sekä 

sallivuus ja toisen ihmisen ymmärtäminen. Haastatteluissa tulivat esiin tasavertaisuus ja 

samanveroisuus arvoina yhteisöllisyyden takana. Tähän sisältyy esimerkiksi se, että 

työntekijän ja asiakkaan nähdään olevan ihmisarvoltaan samalla tasolla, ja kaikkiin ih-

misiin suhtaudutaan tasaveroisesti. 

 

Yksilöllisyyden luokassa korostui yksilöllisyyden ja yksityisyyden kunnioittaminen 

sekä ihmisen oikeuksien kunnioittaminen. Ihmisen kohtaaminen yksilönä otettiin myös 

esille. Osallisuus puolestaan tuli esille vaikuttamisen mahdollisuuden ja kuulluksi tule-

misen kautta. Voimavaralähtöisyys yhteisöllisyyden takana olevana arvona tarkoittaa 

aineiston pohjalta sitä, että ihminen nähdään aktiivisena toimijana eikä passiivisena 

kohteena. Tällöin ihminen nähdään vastuullisena ja hänen kykyihinsä uskotaan. Luvuis-

sa 5.3 ja 5.4 yhdistämme aineistosta esiin tulleita arvoja käytännön tason esimerkkeihin. 

Arvoista ihmisarvon näimme niin laajaksi, että sen olisi voinut yhdistää kaikkiin muihin 

tuloksiin. Emme kuitenkaan nähneet tätä mielekkääksi, joten ihmisarvo liitetään tulok-

sissa vain niihin kohtiin, joissa näimme sen olevan erityisen selvästi läsnä. 

 

 

5.3 Työntekijöiden ja asiakkaiden vaikutus yhteisöllisyyteen 

 

Esittelemme tässä luvussa työntekijöiden ja asiakkaiden rooleja yhteisöllisyyden muo-

dostumisessa ja peilaamme niitä kappaleessa 5.2 esittelemiimme arvojen luokkiin sovel-
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tuvin osin. Päädyimme tuomaan asiakkaita ja työntekijöitä koskevat tulokset samaan 

yhteyteen, koska ne menivät hyvin suurelta osin yhteen sisällöiltään. Työntekijöiden ja 

asiakkaiden luokat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jossa työntekijöi-

den ja asiakkaiden panokset toimivat ikään kuin pareina, jotka yhdessä tukevat yhteisöl-

lisyyttä (taulukko 2). 

 

 
 

TAULUKKO 2. Työntekijöiden ja asiakkaiden vaikutus yhteisöllisyyteen. 

 

Työntekijöiden ja asiakkaiden osa-alueissa selkeästi yhteinen alue oli muiden kunnioit-

taminen. Myös työntekijöiden toimintatavat ja asiakkaiden osallistuminen olivat toisi-

aan vastaavat luokat, jotka menivät limittäin toistensa kanssa niin, että työntekijän toi-

mintatapojen alle muodostuivat seuraavat alaluokat: yksilöllisyyttä, voimavaralähtöi-

syyttä ja asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta edistävät toimintatavat sekä yhteinen 

toiminta ja yksikön ulkopuolelle suuntautuminen. Asiakkaiden osallistumisen luokan 

alle muodostuivat vastaavasti seuraavat alaluokat: motivaatio, vastuullisuus ja aktiivi-

suus, asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. Yksikön ulkopuolelle 

suuntautumisen luokalle ei tullut asiakkaiden osa-alueelta suoraa paria, mutta yleisellä 

tasolla asiakkaiden osallistuminen liittyy toki tähän luokkaan. Tämän lisäksi työnteki-

jöiden osa-alueeseen tuli kolme kohtaa, joille ei asiakkaiden osa-alueelta muodostunut 

selkeitä pareja. Nämä luokat olivat rajat ja rakenne, työntekijän ammattitaito sekä hen-

kilökunnan ilmapiiri. Rajojen ja rakenteen luokan voidaan nähdä kuuluvan myös työn-

tekijän ammattitaidon luokkaan, mutta koska aineistossa se nähtiin olennaiseksi osaksi 

yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä, erotettiin se kuitenkin omaksi luokakseen. 

 

 

Yksikön ulkopuolelle suuntautuminen
RAJAT JA RAKENNE
TYÖNTEKIJÄN AMMATTITAITO
HENKILÖKUNNAN ILMAPIIRI

Motivaatio
Vastuullisuus ja aktiivisuus
Keskinäinen vuorovaikutus
Yhteinen toimintaYhteinen toiminta

OSALLISTUMINENTOIMINTATAVAT
Yksilöllisyyden tukeminen
Voimavaralähtöinen toimintatapa
Asiakkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen

TYÖNTEKIJÖIDEN JA ASIAKKAIDEN VAIKUTUS YHTEISÖLLISYYTEEN

TYÖNTEKIJÄT ASIAKKAAT
MUIDEN KUNNIOITTAMINEN MUIDEN KUNNIOITTAMINEN
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5.3.1 Muiden kunnioittaminen 

 

Muiden kunnioittamisen luokka tuli aineistossa esille sekä työntekijöitä että asiakkaita 

koskevana asiana. Työntekijöiden osa-alueella se näkyi asiakkaan yksilöllisenä, aitona 

ja kunnioittavana kohtaamisena sekä asiakkaan yksityisyyden kunnioittamisena ja hä-

nen itsenäisyytensä tukemisena. 

 

Eli jos ajattelee sitä, että meillä on yhteisö, jossa on asiakkaita ja on aja-

tus, että on tää tasavertainen oleminen siellä. Niin se, että sä työntekijänä 

kohtaat jokaisen ihmisen yksilönä. Vaikka me puhutaan yhteisöllisyydestä. 

Mutta se, että heille tulee se kokemus siitä, et he ei oo massaa vaan he 

ovat yksilöllisiä ihmisiä. (…) Eli se, että on jonkinlainen kokemus siitä, et-

tä sulla on ihmisarvo ja sä olet tärkeä tässä yhteisössä tavalla tai toisella. 

(H2.) 

 

Asiakkaan osa-alueella puolestaan muiden kunnioittaminen näkyi toisten ihmisten ja 

heidän yksityisyytensä kunnioittamisena ja huomioimisena sekä heidän erilaisuutensa 

hyväksymisenä. 

 

Elikkä se toisten ihmisten kunnioittaminen, arvostaminen, niin se on var-

maan se yks suurimpia, mihkä yleensä lähdetäänkin aika nopeasti siellä jo 

kun uus asiakas tulee. Niin jo meidän säännöissäkin sanotaan, että lähde-

tään siitä liikenteeseen, että niitä asukastovereita arvostetaan ja käyttäy-

dytään sen mukaisesti. (H4.) 

 

Myös sitten on hyvin tärkeetä se, että arvostetaan myös toista ihmistä, 

mutta myös sen toisen ihmisen yksityisyyttä. Elikkä kun on asukkailla omat 

huoneet, niin niihin ei ole kenelläkään lupa mennä. Ei edes ohjaajilla. 

Myös ohjaajat koputtaa oveen ja odottaa, että saa sen kutsun sinne. (H4.) 

 

Tässä luokassa voidaan havaita käytännön tasolla ihmisarvon, suvaitsevaisuuden, tasa-

vertaisuuden ja yksilöllisyyden arvojen toteuttamista. Ihmisarvo ja suvaitsevaisuus tule-

vat esiin ensimmäisessä ja toisessa esimerkissä arvostamisen ja erilaisuuden kunnioit-

tamisen kautta. Tasavertaisuudesta puolestaan puhutaan ensimmäisessä esimerkissä 

tasavertaisena olemisena yhteisössä. Yksilöllisyyden arvo taas korostuu ensimmäisessä 
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ja viimeisessä esimerkissä siinä, että työntekijät kohtelevat asiakasta yksilönä ja arvos-

tavat hänen omaa tilaansa eli hänen yksityisyyttään. Erityisen vahvasti muiden kunnioit-

tamisen luokka on kuitenkin samassa linjassa ihmisarvon luokan kanssa. 

 

 

 

5.3.2 Työntekijät ja asiakkaat: toimintatavat ja osallistuminen 

 

Aineistosta nousi asiakkaiden ja työntekijöiden kohdalla isoksi yläluokaksi 

työntekijöiden toimintatavat ja asiakkaiden osallistuminen. Työntekijöiden toimintatavat 

liittyvät kiinteästi käytännön menetelmiin ja erilaisiin asiakkaiden kanssa toimimisen 

tapoihin. Asiakkaiden osalta tuli kaikissa haastatteluissa esiin keskeisenä 

vaikuttamismahdollisuutena yhteisön toimintaan osallistuminen, joka tarkentui moniksi 

erilaisiksi tavoiksi osallistua, ja johon toisaalta liittyivät kiinteästi erilaiset 

työntekijöiden tarjoamat toimintamuodot. Esittelemme tässä luvussa tarkemmin 

työntekijöiden toimintatapoja ja asiakkaiden erilaisia osallistumisen tapoja yhdistäen ne 

monien luokkien osalta toisiaan vastaaviksi pareiksi. Koko tässä yläluokassa voidaan 

nähdä osallisuuden arvon toteutumista, sillä asiakkaiden osalta keskeinen 

yhteisöllisyyteen vaikuttamisen mahdollisuus on osallistuminen, joka voidaan nähdä 

osallisuutena. 

 

Yksilöllisyyden tukeminen ja asiakkaan motivaatio  

Aineistosta nousi lähtökohtana yksilöllisyyden tukemiselle asiakkaan kohtaaminen yksi-

lönä. Yksilökeskusteluiden ja kuntoutussuunnitelman tekemisen voitiin menetelminä 

nähdä tukevan asiakkaan yksilöllistä kuntoutumista. Koska aineistossa tuli esille useita 

asiakkaan osallistumismotivaatioon liittyviä tekijöitä, muodostimme motivaation omak-

si luokakseen, ja koska motivaatio koskee yksilöä, näimme sen sijoittuvan yksilöllisyyt-

tä edistävien toimintatapojen luokan pariksi. Tämän luokan takana voidaan nähdä erityi-

sesti yksilöllisyyden arvo. Aineiston mukaan asiakasta motivoi osallistumaan yhteisön 

toimintaan kokemus siitä, että hän kuuluu johonkin ja tieto siitä, että häntä odotetaan: 

 

Mä luulen, että oma motivaatio on se, mitä kautta lähdetään liikkeelle. Et-

tä ei meistäkään kukaan pakotettuna oo yhteisöllinen. Että jos joku sanois 

mulle nyt, että lähde tonne marttapiiriin, että siellä todella hienoja sukkia 



29 

 

kudotaan, niin en varmana lähde, jos ei mulla ole tippaakaan siihen moti-

vaatiota. Et motivaation kautta syntyy yhteisöllisyys. (H2.) 

 

Mä ajattelen, että se on toive paremmasta. Että se oma olo lievenis (…) 

yleensä se menee niin, että sit se henkilö huomaa, että jotenkin on muka-

vampi herätä aamulla, kun tietää, että täällä väki odottaa. Että se ei oo 

yhdentekevää, että nouseeko hän, vai eiks hän nouse. (H5.) 

 

Toisten kanssa samanlaisten kokemusten jakaminen luo yhteenkuuluvuudentunnetta. 

Myös hyvät kokemukset, mielekäs tekeminen ja rento ilmapiiri motivoivat aineistomme 

mukaan asiakkaita osallistumaan. Toimiva yhteisö myös luo turvallisuuden tunnetta, ja 

toive paremmasta motivoi osallistumaan yhteisön toimintaan: 

 

Mutta kyllä mä uskon, että tietysti sitten kun se yhteisö toimii, niin siinä on 

myös jokaisella hyvä olla. Että sen myös itse huomaa. Se luo turvallisuut-

ta. Kuitenkin mielenterveysasiakkaista kun on kyse, niin on paljon siellä 

harhoja ja pelkotiloja, niin se luo myös sitä turvallisuutta, kun on turvalli-

nen ympäristö ja turvalliset ihmiset siinä ympärillä. (H4.) 

 

Aineiston mukaan myös asiakkaan oma toimintakyky voi vaikuttaa siihen, kuinka moti-

voitunut asiakas on lähtemään mukaan toimintaan: 

 

(...) kyllä se varmaan siitä lähtee, että ittensä kanssa pärjää ja tietää mikä 

on oma homma, miten sen oman elämänsä elää ja sitten vasta voi kuulua 

siihen yhteisöön sillai, oikein jäsenenä (...) (H6.) 

 

Voimavaralähtöinen toimintatapa sekä asiakkaan vastuullisuus ja aktiivisuus 

Aineistossa tuli työntekijöiden osa-alueen kohdalla esiin asiakkaan vastuuttamiseen ja 

asiakkaan kykyihin luottamiseen liittyviä yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja, joista 

muodostui voimavaralähtöisyyttä edistävien toimintatapojen luokka. Vastaavasti asiak-

kaiden osa-alueesta tuli esille vastuullisuuteen ja aktiivisuuteen liittyviä asioita, jotka 

toimivat pareina voimavaralähtöisyyttä edistävien toimintatapojen kanssa. Voimavara-

lähtöisyyttä edistävässä toimintatavassa työntekijä uskoo asiakkaan pärjäämiseen ja 

luottaa asiakkaaseen. Hän voi vastuuttaa asiakasta ja antaa hänelle mahdollisuuksia vai-
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kuttaa. Työntekijä tietenkin myös ohjaa ja kannustaa. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi 

antaa erilaisia vastuullisia tehtäviä ottaen huomioon hänen voimavaransa. 

 

(…) kannustetaan asiakasta, että sä pystyt siihen ja sä osaat sen tehdä ja 

myös luotetaan siihen, että heillä on myös itsellään voimavaroja. (H3.) 

 

Joku asiakkaista käy varaamassa liput, esittelee esimerkiksi jotain museo-

käyntiä mitä on tulossa ja kertoo mitä siellä, että sitä vastuuta ja luotta-

musta annetaan asiakkaille. Niin se mun mielestä on semmonen, mikä sit-

ten näitten työtapojen kautta edistää sitä yhteisöllisyyttä. (H1.) 

 

Asiakas puolestaan voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen huolehtimalla velvollisuuksistaan ja 

pitämällä yhteisistä sopimuksista kiinni. Hän voi ottaa vastuuta sekä omista että yhtei-

sistä asioista ja pyrkiä toimimaan aktiivisesti yhteisössä omien voimavarojensa mukaan. 

 

(…) ettei oo semmosta hälläväliä-meininkiä ja mennä vaan tästä päivästä 

toiseen, vaan täytyy kantaa vastuunsa siitä mitä tekee ja mitä on luvannut 

tehdä. (…) niin se vastuullisuus on aika tärkeä asia, ja toisaalta se on 

myöskin yhteisössä se yhteisön painostus paljon suurempi kuin se, että mä 

menen sanomaan asiakkaalle että nyt sulla on toi iltapalan laittaminen 

(…) (H4.) 

 

Mä ajattelen, että varmaan se, että asiakkaat voi ottaa sitä vastuuta, ja et-

tä tämmönen yhteisö on varmaan asiakkaille aika hyvä semmonen henki-

sen kasvun paikka. (…) uskaltaako ottaa jotain sellasia tehtäviä, että on 

esillä, esimerkiksi puheenjohtajana tai sihteerinä. (H1.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä erityisesti voimavaralähtöisyyden arvon toteutumista 

käytännön tasolla kaikissa esimerkeissä. Tämän lisäksi tässä luokassa voidaan nähdä 

osallisuuden arvon toteutumista asiakkaan vastuunoton ja ulkomaailmaan osallistumisen 

kautta. 

 

Asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus ja sen edistäminen 

Asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus ja sitä edistävät toimintatavat muodostuivat 

analyysissa omaksi luokakseen. Asiakkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämi-
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seen löytyi aineistosta useita erilaisia toimintatapoja. Työntekijä voi edistää yhteisölli-

syyttä tukemalla asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta, kannustamalla heitä teke-

mään asioita yhdessä ja hyödyntämään vertaistukea. Aineistossa tuli myös esille, että 

työntekijän on hyvä osata antaa tilaa yhteisölle vapaaseen yhdessäoloon ja asioiden rat-

komiseen keskenään. 

 

Ja sit mä tuen myös siihen, että jos joku sanoo, et mä en oo koskaan täällä 

vessaa pessy, niin mä sanon, että kysy sellaselta asiakkaalta, joka on sen 

tehny ja joka sen osaa. Et ei tarvi välttämättä mun olla siä ohjaamassa. 

Että mun mielestä se on tosi hyvää semmosta yhdessä tekemistä, kun toiset 

tukee toisiaan. Samaten kun jossain vuorovaikutuksessakin, niin en tykkää 

siittä, että asioita käsitellään mun kautta, vaan mielummin haluan, että 

asiakkaat keskustelee itte keskenään. (H3.) 

 

(…) kun tulee uus asiakas tänne, mikä on hyvin semmonen herkkä tilanne, 

että tuleeko toista kertaa (…) niin meillä on semmonen tuutorijärjestelmä, 

että kaks asiakasta ottaa tän uuden asiakkaan vastaan ja heillä on sem-

monen viiden päivän ohjelma, miten sitte perehdytetään tätä uutta asia-

kasta. Ja sitte että tän päivän päätteeks kysytään, että miltä se päivä tun-

tui. (H1.) 

 

Vastaavasti asiakkaiden osa-alueella tämän luokan pariksi muodostui asiakkaiden kes-

kinäisen vuorovaikutuksen luokka. Edistääkseen yhteisöllisyyttä asiakas voi opetella 

vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi oppia ilmaisemaan mielipiteitään sekä antamaan ja 

ottamaan vastaan palautetta. Hän voi ilmaista ja jakaa tunteitaan toisten kanssa sekä 

ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen muihin ja koko yhteisöön. Asiakkaat voivat 

myös jakaa kuntoutumistavoitteitaan ja tukea toisiaan niiden saavuttamisessa. 

 

Että vaikka jossain oireidenhallintaryhmässäkin se perustuu paljolti sii-

hen, että asiakkaat kertoo omia kokemuksiaan toiselle, että kuinka pärjää 

vaikka joidenkin harhojen kanssa. (H3.) 

 

 Elikkä on ollut yhen asukkaan kanssa hoitokuntoutussuunnitelma ja 

 siellä on ollut tavoitteet. Niin siinä yhdessä käyty yhteisössä läpi niiltä 

 osin niitä tavoitteita, missä muu yhteisö voi olla tukena sille asukkaalle. 
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 että se niihin tavoitteisiinsa pääsee. Elikkä tavallaan auttavat toinen 

 toistaan siinä kuntoutumisessa. (H4.) 

 

Emme näe tässä luokassa ilmeistä tai suoraa yhteyttä mihinkään arvojen luokkaan, mut-

ta luokassa on kuitenkin yleisellä tasolla nähtävissä ihmisarvon, tasavertaisuuden ja 

suvaitsevaisuuden arvojen toteutumista. Esimerkiksi kolmannessa ja neljännessä esi-

merkissä on kyse vertaistuellisesta toiminnasta, jossa on kyse ihmisten välisestä kunni-

oittamisesta, toisen arvostamisesta sellaisena kuin hän on sekä samanarvoisuudesta. 

 

Yhteinen toiminta 

Yhteisen toiminnan luokka sisältää monenlaista yhteisöllisyyttä tukevaa tekemistä ja 

aktiviteettia yksikössä. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmätoiminta, yhdessä liikkuminen, 

arjen askareiden tekeminen yhdessä sekä yhteinen ateriointi. Asiakkaat voivat osallistua 

omien voimavarojensa mukaan aktiviteetteihin ja arjen askareisiin, esimerkiksi pitämäl-

lä huolta yhteisistä tiloista. Pelkästään paikalle tulemisella on jo merkitystä. Myös työn-

tekijät voivat tasaveroisesti osallistua yhteisiin askareisiin ja toimintaan. 

 

Et meillähän yhteisöllisyys on tosiaan myös työmenetelmänä sitä, että me 

ohjaajat ollaan samalla tasolla tavallaan, et meillä ei ole erillisiä ruokati-

loja. Me syödään asukkaiden kanssa kaikki ruokailut. (…) Että me ohjaa-

jat myös siivotaan ja ohjaajat myös tekee ruokaa, elikkä et me ei olla vaan 

pelkästään päällepäsmärinä siellä. Vaan ollaan siinä porukassa, ja meillä 

ohjaajilla on omat vuoromme sitten tehdä. (H4.) 

 

Toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää yhdessä yhteisökokouksissa, joissa voidaan 

tehdä myös päätöksiä yhteisön asioista. Toimintaan voi vaikuttaa myös aloitelaatikon 

sekä palautekyselyjen kautta. 

 

No yhteisissä palavereissa voi tietysti vaikuttaa, kun suunnitellaan tapah-

tumia taikka mietitään päivää, että mitä tehdään (…) no joissain hankin-

noissa ilman muuta ja ruokalistoissa (…) (H3.) 
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Lisäksi aineistosta tuli esille tunteiden jakamisen vaikutus yhteisöllisyyden lujittamises-

sa: 

 

(…) mitä mekin täällä tehdään työssä, sitä tunne-elämysten kokemista yh-

dessä. Koska mä ajattelen, että ne on niitä semmosia lujittavia asioita, että 

pysähdytään jonkun asian äärelle, että minkälaisia tunteita tää meillä he-

rättää (…) (H1.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä selvästi osallisuuden ja tasavertaisuuden arvojen toteu-

tumista käytännön toiminnassa. Osallisuus tulee esille jokaisen esimerkin kohdalla asi-

akkaan aktiivisena osallistumisena ja vaikutusmahdollisuutena yhteisön toimintaan. 

Tasavertaisuus puolestaan tulee esiin ensimmäisessä ja toisessa esimerkissä siinä, miten 

koko yhteisö, työntekijät mukaan lukien, toimii yhteisön arjessa samalla tasolla. 

 

Yksikön ulkopuolelle suuntautuminen 

Yksikön ulkopuolelle suuntautumisen luokassa on keskeistä suuntautuminen yksiköstä 

ulkomaailmaan ja osallistuminen muuhun yhteiskuntaan. 

 

(…) monilla asiakkailla on ehkä semmosia pelkoja, että voiko hän nyt 

mennä semmoseen paikkaan, kun hän on mielenterveyskuntoutuja. Et jos-

takin syystä on tullut tämmösiä, että eihän voi mennä sinne ettei sinne 

pääse. Mä ajattelen että paljon meidän työhön liittyy se, että me voidaan 

käydä ihan missä vaan ja me kierretään täällä paljon, että on paljon sem-

mosta ulospäin suuntautumista. (…) (H1.) 

 

Työntekijä voi osallistaa asiakkaita yksikön ulkopuolelle järjestämällä tutustumiskäyn-

tejä, retkiä ja matkoja esimerkiksi museoihin, tapahtumiin ja elokuviin tai vaikkapa 

tuomalla yksikön ulkopuolista maailmaa sisään yhteisöön: 

 

No, musta on hyvä esimerkki tämä Estellen ristiäisjuhla. (…) Ja sitten joku 

asiakas oli todennu, että kun ei oo mitään mahdollisuutta koskaan osallis-

tua tämmösiin juhliin, niin sitten työntekijät oli keksinyt, että hehän järjes-

tää tämmöset ristiäisjuhlat siellä yksikössä. Että he kattoo jostain Yle 

Areenasta ne ristiäiset uudelleen ja he pukeutuu hienosti ja juo kakkukah-
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vit. Eli tavallaan se osallistaminen voi tapahtua myös sen yhteisön sisällä, 

jos esimerkiks asiakkaat ei pysty lähtemään yhteisön ulkopuolelle. (H2.) 

 

Työntekijä voi pyrkiä luomaan jatkuvuutta asiakkaan tuki- ja palveluverkostoon tuke-

malla hänen kontaktejaan muihin mielenterveysalan toimijoihin ja ottamalla asiakkaan 

lähiverkoston mukaan tukemaan asiakkaan kuntoutumista. 

 

(…) elikkä pyritään saamaan vanhemmat mukaan tai aviomies, aviovaimo, 

ketä vaan perheestä mukaan neuvotteluihin tervetuloa, jos asiakas antaa 

suostumuksen, ja saatas semmonen iso kenttä siihen kuntoutustyöhön mu-

kaan. (H6.) 

 

Tässä luokassa ilmenee itsestään selvästi osallisuuden arvon toteuttaminen, sillä luokas-

sa on kyse osallistumisesta yksikön ulkopuoliseen yhteiskuntaan ja toisaalta myös yh-

teiskunnan tuomisesta yksikköön. 

 

Rajat ja rakenne 

Aineistossa tuli esille työntekijöiden rooli yhteisön rajojen ja struktuurin luomisessa ja 

ylläpitämisessä. Selkeän rakenteen mainittiin olevan tärkeää mielenterveystyössä, koska 

se luo turvallisuutta asiakkaiden elämään: 

 

(…) tämmösten kuntouttavien yhteisöjen peruselementti on se, että niillä 

on hyvin selkee rakenne, struktuuri. Eli se on tavallaan luomassa sitä jär-

jestystä ja turvaa siihen arkeen. Koska jos ajattelee mielenterveyskuntou-

tujia, etenkin pitkäaikaiskuntoutujia, niin heillehän on hirveen tärkeetä se, 

että on tämmönen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma millä pystyy enna-

koimaan sitä omaa elämäänsä. (…) sillon siitä yhteisöstä tulee yhteisölli-

nen (…) (H2.) 

 

Toiminnan ennakoitavuus ja turvallisuuden tunne edistävät aineiston mukaan myös yh-

teisöllisyyttä. Tätä edesauttavat esimerkiksi viikko- ja päiväohjelmasta ja yhdessä sovi-

tuista pelisäännöistä kiinni pitäminen. 

 

Ja mä ajattelen sillain, että yhteisöllisyys ei tarkoita sitä, että mä hoidan 

ja vastaan täällä kaikesta. Vaan mä pidän rajat kunnossa, ja yhteisö hoi-
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taa itte ittensä. Et mä voin olla täältä poies, ja täällä hommat pyörii, kun 

ne on sovittu yhdessä, että kuinka ne hommat pyörii. (H3.) 

 

Tämän luokan yhteys arvoihin ei ole ilmeinen, mutta turvallisuudentunteen voidaan 

nähdä liittyvän ihmisarvoon sitä kautta, että jokaisella on perusoikeus kokea olonsa ja 

arkensa turvalliseksi. 

 

Työntekijän ammattitaito 

Tähän luokkaan sisältyy työntekijän ammattitaitoon liittyviä tekijöitä, joilla on vaiku-

tusta yhteisöllisyyden kannalta. Aineistossa tuli esiin strategian ja tavoitteiden käytän-

töön tuomisen taito ja kyky valita tilanteeseen sopivat menetelmät ja toimintatavat: 

 

(…) tavallaan se työntekijöiden ammattitaito miten ja millä menetelmillä 

(…) he sitten lähtee viemään sitä kuntoutusta ja yhteisöllisyyttä eteenpäin. 

(H2.) 

 

Ammattitaitoon liittyy kyky hyödyntää omaa persoonaa työn teossa ja toisaalta kuiten-

kin taito pitää kiinni ammattiroolista: 

 

Sekin on tärkeetä, että pysyy myöskin se, että toinen on hoitaja ja toinen 

on hoidettava, että ne ei mee silleen sekasin. Me ei voida lähtee omista 

huolistamme puhumaan potilaille, eikä jakaa niitä. Että se täytyy myöskin 

säilyttää. (H5.) 

 

Myös oman työn tekemisen reflektointi mainittiin työntekijän ammattitaitona. Työnteki-

jä voi esimerkiksi kiinnittää huomiota omaan puhetapaansa tai olemisen tapaansa asiak-

kaiden kanssa. 

 

(…) se lähtee jo ihan semmosesta, että jos mä mietin työntekijöitten tapaa 

olla mielenterveystyöyhteisössä, niin miten puhutaan. Että kun on paljon 

opiskelijoitakin ohjannu, että mitenkä aina ajattelee, et se on semmonen 

selkävoitto, kun opiskelija alkaa puhua myös, että me täällä, et meidän po-

rukka. Ettei puhuta, et ne menee tuolla, noi menee tuolla tupakalla, että jo 

siinä puheessa on se semmonen, että ollaan tasavertasia. (H1.) 
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(...) musta sekin edistää sitä yhteisöllisyyttä että työntekijä pystyy riisuu-

tumaan niistä semmosista vallan merkeistä, esimerkiksi jos mä mietin sai-

raalassa joku avainnippu kaulassa tai jotain tämmösiä et millä koroste-

taan sitä valtaa niin nää on kanssa, hoitajilla työvaatteet. (…) sillon kun 

niitten käyttö ei oo perusteltua niin mun mielestä on hirveen tärkeetä että 

työntekijä itse et mitä hän sillä olemuksellaan viestii tai onko se niinku 

työntekijän ongelma että onko hänellä niinku tarkotus pönkittää jotenkin 

itseensä tai tehdä selkee ero että hän on työntekijä ja nämä tässä on asi-

akkaita (...) (H1.) 

 

Tämän luokan yhteys arvoihin voidaan nähdä hyvin tärkeänä, sillä juuri työntekijän 

ammattitaitoon liittyy se, miten hyvin organisaation strategia ja arvot saadaan näkymään 

käytännön työssä. Näemme siis, että kaikki luvussa 5.2 esitellyt arvot voivat liittyä tä-

hän luokkaan. Esimerkiksi kolmannessa esimerkissä voidaan nähdä tasavertaisuuden 

arvon toteutumista työntekijöiden tasavertaisena puhetapana. 

 

Henkilökunnan ilmapiiri 

Aineistossa tuli esiin henkilökunnan keskinäisen ilmapiirin vaikutus yhteisöllisyyteen. 

 

Mikä toki nyt tietysti heijastuu, et jos henkilökunnalla olis jotain ongel-

maa, niin kyllähän se aina sitten heijastuu asiakkaisiinkin. (H3.) 

 

Työntekijöiden on aineiston mukaan hyvä huolehtia keskinäisestä ilmapiiristään esi-

merkiksi kunnioittamalla toistensa päätöksiä ja tukemalla toisiaan. 

 

 (…) että minkälaista työryhmässä on, että miten me toisiamme tuetaan 

 siinä hommassa, ja että se tulee semmoseks toimivaks se yhteisö (…) Se 

 on just se, että arvostetaan sitä toisen työtä ja arvostetaan sitä semmosta 

 yhteen hiileen puhaltamista. Ja siihen kuuluu myös se, että aika paljon 

 kuitenkin tehdään itsenäisesti työtä ja kunnioitetaan toisten päätöksiä 

 niissä sitten (...) (H6.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä tasavertaisuuden ja suvaitsevaisuuden arvot henkilökun-

nan keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja työnteossa. Tasavertaisuuden voidaan nähdä 
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toteutuvan yhdessä työskentelyssä, tiimityössä, ja suvaitsevaisuuden puolestaan toteutu-

van toisten työnteon ja päätösten hyväksymisessä ja arvostamisessa. 

 

 

5.4 Yhteiskunnan vaikutus yhteisöllisyyteen 

 

 

Yhteiskunnan luokka oli melko selkeästi eriteltävissä aineistosta, lukuun ottamatta joi-

takin poikkeuksia, joiden voitiin nähdä menevän päällekkäin työntekijän menetelmiin 

kuuluvien vastausten kanssa. Tällaisia olivat vastaukset, joissa oli kyse enemmän orga-

nisaation vaikutuksesta työntekoon kuin itse ruohonjuuritason työskentelystä. Sijoitim-

mekin korkeamman organisaatiotason mukaan yhteiskunnan luokkaan ja pidimme me-

netelmäluokan selkeästi työmenetelmiin ja yksiköiden sisäiseen toimintaan keskittyvä-

nä. Tässä luvussa näemme yhteisöllisyyden laajempana, koko yhteiskunnan hyvinvoin-

tia tukevana asiana, joka vaikuttaa mielenterveystyön yhteisöllisyyteen ja tukee sitä. 

Yhteisöllisyys voi siis tässä luvussa tarkoittaa varsinaisen mielenterveystyössä toteutu-

van yhteisöllisyyden lisäksi laajempaa, koko yhteiskuntaan ulottuvaa ilmiötä. 

 

Käsittelimme haastatteluissa yhteiskunnan tasoa kansalaisten ja yhteiskunnan rakentei-

den näkökulmista, jotta haastateltavien oli helpompi vastata näin laajaan kysymykseen. 

Vastauksia tuli hyvin monipuolisesti. Jaoimme aineiston lopulta neljään yläluokkaan: 

kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, palvelujen järjestäminen, järjestöt ja organisaatio-

taso sekä media. Näistä kolmen ensimmäisen alle muodostui alaluokkia. Kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien luokka jakaantui erilaisuuden hyväksymisen, yhteiskunnalli-

sen vaikuttamisen ja aktiivisen osallistumisen alaluokkiin. Palvelujen järjestämisen ala-

luokiksi tulivat palvelujen resursointi, palvelujen tarjonta, palvelujen alueellinen sijoit-

taminen ja asiakkaiden sijoittaminen oikeisiin palveluihin. Järjestöjen ja organisaatiota-

son luokka puolestaan jakautui vaikuttamistyöhön, yhteistyöhön ja organisaatiotason 

vaikutukseen työn tekemisessä. (Taulukko 3.) Esittelemme seuraavaksi luokat tarkem-

min. 
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TAULUKKO 3. Yhteiskunnan vaikutus yhteisöllisyyteen. 

 

 

5.4.1 Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet 

 

Erilaisuuden hyväksyminen 

Erilaisuuden hyväksymisestä puhuttiin kaikissa haastatteluissa. Esiin nousivat yleisesti 

kansalaisten ja kuntoutujan lähipiirin asenteiden ja ennakkoluulojen vaikutus yhteisölli-

syyteen. Myös lähiympäristön tasavertaisella suhtautumisella nähtiin olevan vaikutusta 

yhteisöllisyyden kannalta: 

 

Sieltä se kuoren alta sitten tulee kun pikkasen rapsuttaa. No vaikka Siwan 

kassa yks kerta rupes mulle huutaan, että etteks te nyt saa niitä hulluja pi-

dettyä siellä seinien sisällä, kun ne tulee tänne varastaan tavaraa kaupas-

ta (…) (H6.) 

 

Et kyllähän se toki kokonaisvaltaisesti sitä mielenterveyskuntoutujan kun-

toutumista edistää, kun se saa tasavertaista kohtelua tossa kaupassa. Var-

sinkin tuo naapurikauppa tuossa on hyvinkin meidän asukkaiden käytössä 

että se niitten, etenkin henkilökunnan, siellä suhtautuminen meiän asuk-

kaisiin niin paljonkin vaikuttaa. (H4.) 

 

 

 

 

KANSALAISTEN 
VAIKUTUSMAHDOLLI-

SUUDET

PALVELUJEN 
JÄRJESTÄMINEN

JÄRJESTÖT JA 
ORGANISAATIOTASO MEDIA

Erilaisuuden hyväksyminen Palvelujen resursointi Vaikuttamistyö Median vaikutus
Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Palvelujen tarjonta Yhteistyö

Aktiivinen osallistuminen Palvelujen sijoittaminen
Organisaatiotason vaikutus 
työn tekemiseen

Oikeisiin palveluihin 
sijoittaminen

YHTEISKUNNAN VAIKUTUS YHTEISÖLLISYYTEEN
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Lähiympäristö voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen suhtautumalla joustavasti ja ymmärtäväi-

sesti erilaisuuteen ja psyykkisiin sairauksiin: 

 

Se on kyllä siinä ollu varsin mahtava kauppias, että meillähän on sitten ol-

lu tämmösiä että on jääny esim. varkauksista kiinni. Et hän ei oo niistä sit-

te rikosilmotusta tehny, vaan sitten ollaan istuttu alas ja mietitty, että mi-

tes tästä eteenpäin. Hän ei oo myöskään antanu porttikieltoo niille asuk-

kaille, mitkä on varkauksista kiinni jääny, mutta meillä on ollut ihmisiä 

siellä tiskaamassa siellä kaupassa että tavallaan myös sitä kautta on opet-

tanu sitä vastuullisuutta. (H4.) 

 

Työelämän paineet voivat vaikuttaa siihen, uskaltaako yksilö hakea apua ongelmiinsa 

ajoissa, mutta toisaalta työterveyshuolto voi osaltaan tukea ongelmien ratkaisemista. 

Myös työnantajat kansalaisina voivat siis aineistomme perusteella vaikuttaa suhtautumi-

sellaan yhteisöllisyyteen: 

 

Katotaanko niistä kellä on pisimmät sairaslomat, niistäkö katotaan seu-

raavat erotettavat tai kelle tulee irtisanomislappu. Että semmonen, että ei 

oo helppo lähteä hakemaan apua ja hoitaa itteensä, jos on pelko mitä siitä 

seuraa. Vaikka työn puolella. Mutta näissäkin on onneksi myöskin niitä 

hyviä poikkeuksia, että työterveyshuolto on tullut todella kannustavalla ta-

valla siihen hoitoon mukaan. (H5.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä ensimmäisen ja toisen esimerkin kohdalla erityisesti su-

vaitsevaisuuden ja tasavertaisuuden arvojen toteuttamista. Ensimmäisessä esimerkissä 

on kyse muiden kansalaisten suvaitsevaisuudesta tai sen puuttumisesta ja toisessa esi-

merkissä korostuu se, että mielenterveyskuntoutujaan suhtaudutaan tasavertaisesti, sa-

malla tavalla kuin muihinkin kansalaisiin. Kolmannessa ja neljännessä esimerkissä voi-

daan nähdä sekä yksilöllisyyden että suvaitsevaisuuden arvojen toteutumista. Kolman-

nessa esimerkissä on kyse siitä, että asiakkaan tilanne on ymmärretty, ja sen pohjalta on 

päätetty toimia ottaen asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioon. Vastaavasti neljännessä 

esimerkissä tulee esiin työnantajan ja työterveyshuollon yksilöllisen suhtautumisen 

merkitys silloin, kun yksilö sairastuu. Suvaitsevaisuuden arvo näkyy molemmissa esi-

merkeissä sitä kautta, että niissä tulee esiin sen ymmärtäminen ja hyväksyminen, että 

ihmisten lähtökohdat ovat erilaisia. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen nousi haastatteluissa esiin yhtenä mahdollisena kansa-

laisten keinona edesauttaa yhteisöllisyyttä. Jokainen voi vaikuttaa yhteisöllisiin asioihin 

esimerkiksi äänestämällä tai mieltä osoittamalla. Tämän luokan voidaan nähdä liittyvän 

ainakin osallisuuden arvoon, koska yksittäisen kansalaisen vaikuttaminen yhteiskunnan 

asioihin on aktiivista osallistumista yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Aktiivinen osallistuminen 

Kiinnostus tutustua mielenterveystoimintaan ja ystävätoimintaan mukaan lähteminen 

voivat olla kansalaisille keinoja tukea yhteisöllisyyttä. Myös kuntoutujan läheisten osal-

listuminen kuntoutujan elämään ja toisaalta yksikön lähiympäristön yhteydenpito yk-

sikköön tuotiin aineistossa esille yhteisöllisyyttä luovina tekijöinä. 

 

Et kyllähän ne nämä jotkut lähikauppojen... tosiaan pitää tänne yhteyttä ja 

naapurustosta on kerran soitettu, että tiesitteks te että teiän yks asukas on 

tuolla katolla. Et tavallaan myös se semmonen et naapurusto huomioi jos 

tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa. (H4.) 

 

Myös tässä luokassa voidaan nähdä osallisuuden arvon toteutumista siinä mielessä, että 

kansalaisten aktiivinen toimintaan osallistuminen voi tuoda mielenterveyskuntoutujia ja 

muita kansalaisia lähemmäksi toisiaan ja näin sitoa eri osapuolia osaksi samaa yhteisöä. 

Lisäksi kansalainen itse voi kokea osallisuutta osallistuessaan mielenterveystoimintaan. 

 

 

5.4.2 Palvelujen järjestäminen 

 

Palvelujen resursointi 

Yhtenä tekijänä mielenterveystyön yhteisöllisyyden tukemisessa nähtiin rahan suuntaa-

minen mielenterveystyöhön. Resursoinnin edellytyksenä on, että päättäjät ymmärtävät 

rahan tarpeen mielenterveystyössä: 

 

Kun tuntuu että se suuntaus on menemässä ihan päinvastoin, että aina kun 

ruvetaan puhumaan leikkauksista ja kaikkea, niin se koskee aina ensim-

mäisenä lapsia ja vanhuksia ja sitten näitä mielenterveyskuntoutujia. 
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Hmm, en mä tiedä onko joillekin päättäjille sitten jotenkin vieras tämä 

ajatus, et siis me ollaan niin kaukana heidän normaaleista kuvioistaan, 

ettei sitä mielletä miksikään semmoiseksi, että tarttis jotain erikoista tu-

kea, vai mikä siinä on. (H6.) 

 

Tehostamisen ongelma mainittiin yhdeksi nykyajan ongelmaksi, jonka ei koettu palve-

levan yhteisöllisyyttä: 

 

Että musta tää on ihan järkyttävää, tää että näitä lyhennetään ja tehoste-

taan ja että siihen on vaan pakko suostua, vaikka on itse eri mieltä. Että se 

on hankala tilanne. (H5.) 

 

Ainakin ihmisarvon kunnioituksen voidaan ajatella olevan palvelujen riittävän resur-

soinnin takana siinä mielessä, että heikossa asemassa olevien tilanteen tukeminen näh-

dään tärkeäksi ja heidän kuntoutumistaan halutaan tukea. 

 

Palvelujen tarjonta 

Se, minkälaisia palveluja tarjotaan, nähtiin myös merkitykselliseksi asiaksi. Haastatte-

luissa nousi esiin yhteisöllisyyttä tukevina palveluina esimerkiksi kuntouttava toiminta 

sekä työllistämistä ja kouluttautumista edistävät palvelut. Tässä luokassa voidaan nähdä 

selvästi osallisuuden arvon toteutumista, sillä kuntouttaminen, työllisyyden tukeminen 

ja kouluttautumisen edistäminen edesauttavat kaikki kuntoutujan pääsyä osaksi muuta 

yhteiskuntaa. 

 

Palvelujen sijoittaminen   

Yhteisöllisyyteen voi aineiston mukaan vaikuttaa sekä se, minkälaisissa tiloissa toimi-

taan että se, minne yksiköt sijoitetaan maantieteellisesti. Palvelujen fyysisellä sijoittami-

sella ja käytännön järjestämisellä nähtiin siis olevan vaikutusta yhteisöllisyyden muo-

dostumiseen: 

 

Tietenkin kun ihan miettii, että minkälaisissa tiloissa me toimitaan ja mis-

sä nää tilat on, että jos miettii historiaa vuosien varrelta että psykiatriset 

sairaalat aina ollu jossain periferiassa poissa silmistä (…) (H1.) 
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Että jos ajattelette, niin tässä on menossa nyt tämmönen aikamoinen risti-

aallokko. Että toisaalta niinkun halutaan pitää tämmösiä yhteisöllisiä ar-

voja esillä, mut toisaalta yhteiskunta ikään kuin pakottaa siihen, että esi-

merkiks meillä on purettu nämä asumisyhteisöt semmoseen asumiseen, et-

tä asiakas asuu omassa asunnossansa, missä käy työntekijä. (H2.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä erityisesti tasavertaisuuden ja osallisuuden arvojen ilme-

nemistä. Mielenterveyspalvelujen ja tilojen maantieteellinen sijoittamisen muiden pal-

velujen ja asutuksen yhteyteen voidaan nähdä kertovan tasavertaisesta suhtautumisesta 

mielenterveyskuntoutujia kohtaan, kun mielenterveyskuntoutujien yhteisöt sijoitetaan 

paikkoihin, joissa mielenterveyskuntoutujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia 

lähiympäristössään. Osallisuuden arvon voidaan nähdä olevan palvelujen maantieteelli-

sen sijoittamisen taustalla, kun palvelujen maantieteellisestä sijoittamisesta päätetään. 

Kun palveluita ei ole eristetty muusta ympäristöstä, tukee se myös kuntoutujien osalli-

suutta muuhun yhteiskuntaan. 

 

Oikeisiin palveluihin sijoittaminen 

Aineistossa tuli esiin asiakkaiden juuri heille soveltuviin palveluihin sijoittamisen tär-

keys yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta. Jos asiakas tarvitsee aivan erityyppisiä 

palveluja kuin minne hänet on ohjattu, saattaa se aiheuttaa hänelle ulkopuolisuuden tun-

netta, ja yhteisö ei toimi. Lisäksi aineistossa mainittiin, että asiakkaiden olisi hyvä olla 

kuntoutumisessaan suurin piirtein samalla tasolla, jotta yhteisöllisyydellä olisi hyvät 

edellytykset toimia. 

 

Et myöskin on hyvin tärkee se, että ne on kuntoutumisessaan suurin piir-

tein samalla tasolla. Ettei siellä ole yhteisössä semmonen mikä on aivan 

pihalla ja sitten samassa yhteisössä toiset jo harjottelee sinne kotiin me-

nemistä. Et justiin mietin meillä tehostetun puolta missä sitten on fyysisesti 

mutta myös psyykkisesti hyvin paljon sairaampia ihmisiä, niin ei siellä tä-

mä yhteisöllisyys toimi missään nimessä samalla tavalla kuin sitten näitten 

pidemmällä kuntoutumisessaan olevien kanssa. (H4.) 

 

Tässä luokassa näkyy vahvasti yksilöllisyyden arvo, sillä luokassa on kyse siitä, miten 

asiakkaalle on tärkeää päästä juuri hänelle sopivaan kuntoutusyhteisöön ja sopivien pal-

velujen piiriin. 
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5.4.3 Järjestöt ja organisaatiotaso 

 

Vaikuttamistyö 

Aineistossa tuli esiin vaikuttaminen ja mielenterveysasioiden tunnetuksi tekeminen yh-

tenä tärkeänä järjestöjen tehtävänä. Vaikutustyötä voidaan tehdä olemalla yhteydessä 

päättäjiin ja lisäämällä tietoa yhteiskunnassa. Jalkautumalla muiden kansalaisten maa-

ilmaan voidaan tehdä mielenterveyskenttää näkyvämmäksi ja sitä kautta vaikuttaa kan-

salaisten asenteisiin: 

 

Et tavallaan lokeroidutaan tonne niin sanotusti tavallisten ihmisten maa-

ilmaan ja tämmösiin tavallisiin yhteisöihin ja tuodaan meidän porukkaa 

sinne. Et mennään sinne, jos ne ei tuu tänne. (H2.)   

 

Myös tässä luokassa voidaan nähdä selvästi osallisuuden arvon toteutumista. Järjestöt 

vahvistavat omalta osaltaan mielenterveyskuntoutujien osallisuutta tuomalla mielenter-

veysasiaa tunnetuksi jakamalla tietoa ja vaikuttamalla kansalaisten asenteisiin. Myös 

suvaitsevaisuuden arvon voidaan nähdä toteutuvan tässä luokassa, sillä mielenterveys-

asian tunnetuksi tekemisen kautta voidaan vaikuttaa kansalaisten asenteisiin ja sitä kaut-

ta suvaitsevaisuuteen. 

 

Yhteistyö   

Yhteistyön kolmannen sektorin sisällä ja kaupungin kanssa nähtiin osaltaan luovan yh-

teisöllisyyttä mielenterveystyössä. Esiin tuli erityisesti yhteistyö kulttuuritoiminnan 

kanssa: 

 

Tampereen kaupunki on esimerkiksi hienosti tullu vastaan et me päästään 

esim. kaikkiin museoihin ilmaseks, et mä ajattelin että niinkun tarjota tätä 

taidepuolta. (H1.) 

 

Yhteisöllisyyden nähtiin myös toteutuvan järjestöjen kansainvälisen yhteistyön kautta: 

 

Ja sit jos ajattelee, niin tältä kansalliselta tasolta on paljon viime vuosina 

menty yli rajojen kansainväliselle tasolle (…) Ja siinä varmaan näkyy 



44 

 

semmonen yhteisöllisyys, et on näitä eri mielenterveysyhteisöjä ympäri 

maailmaa. (H2.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä jollakin tasolla osallisuuden arvon toteutumista siinä mie-

lessä, että kaikenlaisen yhteistyön kautta voidaan lisätä mielenterveyskuntoutujien osal-

lisuutta muuhun ympäristöön jopa maailmanlaajuisestikin. 

 

Organisaatiotason vaikutus työn tekemiseen 

Aineistossa tuli esille organisaatio- ja työnantajatason vaikutus yhteisöllisyyden toimi-

vuuteen yksiköissä. Ensinnäkin organisaatioiden strategia toimii lähtökohtana työn pe-

rustehtävälle ja näin määrittelee myös yhteisöllisyyden roolia. Toiseksi organisaatio voi 

huolehtia työn laadusta tarjoamalla työntekijöille koulutuksia. Organisaatiotasolla voi-

daan vaikuttaa myös työntekijöiden keskinäiseen yhteisöllisyyteen: 

 

Mut tokihan se vaatii myös sitä työnantajalta, että se antaa mahdollisuu-

det siihen yhteisöllisyyteen, elikä jos ei me nähdä koskaan niin ei me voida 

sillon toimia yhessä. (H6.) 

 

Tämän luokan kohdalla emme näe suoraa yhteyttä mihinkään tiettyihin arvojen luok-

kiin, mutta luokalla voidaan kuitenkin nähdä olevan yhteyttä arvoihin yleisesti sitä kaut-

ta, että organisaation strategiassa usein määritellään, mihin arvoihin käytännön työ pe-

rustuu. 

 

5.4.4 Media 

 

Medialla nähtiin olevan vaikutusta yhteisöllisyyteen sitä kautta, että sillä on vahva vai-

kutus mielenterveysasioiden näkyvyyteen, ihmisten asenteisiin ja ennakkoluuloihin. 

Media voi toimia sekä tiedon välittäjänä että myös sen tuottajana: 

 

Että miten tavallinen ihminen voi tietää jotakin mielenterveyssairauksista, 

jos hän lukee lehteä ja siellä on jotakin tällaisia räiskyviä otsikoita ja jos 

katsoo jotain tv-sarjaa, jossa mielisairaat kuvataan esimerkiks aggressii-

visiks. Et mä ymmärrän sen sitä kautta, että ehkä semmonen uutisointi ja 

kirjoittaminen ja tämmönen, niin siinä kohdin vois pikkusen petrata. (H2.) 
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(…) jotenkin semmonen avoimuus ja se näkyvyys, että tietysti jos ajattelee 

esimerkiksi tänä päivänä, että kuinka paljon mielenterveysasiat näkyy me-

diassa, niin nehän näkyy jo aika paljon (…) varmaan semmonen näkyvyys 

sillä tavalla, sitä yhteiskunta voi tukea, tehdään esimerkiksi tämmösiä eri-

laisia ohjelmia... miten kirjotetaan sanomalehdissä (…) (H1.) 

 

Tässä luokassa voidaan nähdä selvästi ainakin suvaitsevaisuuden arvon ilmenemistä, 

sillä media voi tiedon tuottamisen kautta vaikuttaa kansalaisten käsityksiin ja asenteisiin 

mielenterveysasioita kohtaan. Toisaalta tässä luokassa voidaan nähdä jossakin määrin 

myös osallisuuden arvon ilmenemistä siinä mielessä, että mielenterveysasioista puhu-

minen voi tuoda mielenterveysasiaa näkyvämmäksi ja olemassa olevaksi osaksi arkito-

dellisuuttamme verrattuna siihen, jos asiasta ei puhuttaisi. 

 

 

5.5 Analyysin yhteenveto 

 

Tutkimme yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteis-

kunnan ulottuvuuksien kautta. Lisäksi otimme yhdeksi ulottuvuudeksi arvot yhteisölli-

syyden takana. Tiivistämme tässä yhteenvedossa analyysin tuloksia ja lähestymme niitä 

arvojen luokan kautta. 

 

Aineistosta nousi esiin yhteisöllisyyden takana oleviksi arvoiksi ihmisarvo, suvaitsevai-

suus, tasavertaisuus, yksilöllisyys, osallisuus ja voimavaralähtöisyys. Näistä ihmisarvon 

voi nähdä eräänlaiseksi laajaksi kattokäsitteeksi, jonka sisään sijoittuvat muut tuloksiksi 

saadut arvot. 

 

Työntekijöiden ja asiakkaiden osalta tuli esiin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisöl-

lisyyden muodostumiseen: Työntekijät luovat puitteet eli rajat ja rakenteet yhteisön 

toiminnalle. Aineiston mukaan työntekijät ja asiakkaat voivat tukea yhteisöllisyyttä 

kunnioittamalla muita yhteisön jäseniä. Työntekijät voivat käyttää erilaisia toimintata-

poja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden kuntou-

tumista. Työntekijöiden toimintatavoilla voidaan pyrkiä tukemaan asiakkaiden yksilölli-

syyttä, voimavaroja ja keskinäistä vuorovaikutusta sekä yhteistä toimintaa ja yksiköstä 

ulkomaailmaan suuntautumista. Asiakkaiden osalta puolestaan tähän toimintaan osallis-

tuminen nähtiin olennaiseksi tavaksi vaikuttaa yhteisöllisyyteen. Toimintaan osallistu-
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misen edellytyksenä nähtiin olevan oma motivaatio. Asiakas voi aineiston mukaan tu-

kea yhteisöllisyyttä toimimalla vastuullisesti ja olemalla aktiivinen voimavarojensa mu-

kaan, pyrkimällä vuorovaikutukseen toisten kanssa ja osallistumalla yhteiseen toimin-

taan. Lisäksi aineistossa tuli esiin, että yhteisöllisyyteen vaikuttavat myös työntekijöi-

den ammattitaito ja heidän keskinäinen ilmapiirinsä. 

 

Yhteiskunnan vaikutus mielenterveystyön yhteisöllisyyteen jakautui aineiston pohjalta 

neljään pääluokkaan: kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin, palvelujen järjestämiseen, 

järjestöjen ja organisaatioiden tasoon sekä median vaikutukseen. Kansalaiset voivat 

aineiston mukaan vaikuttaa yhteisöllisyyteen hyväksymällä erilaisuutta, vaikuttamalla 

yhteiskunnallisesti ja osallistumalla aktiivisesti esimerkiksi ottamalla osaa mielenterve-

ystoimintaan. Palvelujen järjestämisessä niiden resursoinnilla, tarjonnalla ja sijoittami-

sella sekä asiakkaiden sijoittamisella oikeisiin palveluihin nähtiin olevan merkitystä 

yhteisöllisyyden kannalta. Järjestöjen ja organisaatioiden tasolla voidaan aineiston mu-

kaan vaikuttaa yhteisöllisyyteen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön, järjestöjen ja orga-

nisaatioiden välisen yhteistyön sekä sen kautta, miten ylempi organisaatiotaso voi pa-

nostaa käytännön työn tekemiseen. Medialla puolestaan nähtiin olevan vaikutusta yhtei-

söllisyyteen sitä kautta, että media voi vaikuttaa asenteisiin ja tiedon jakamiseen. 

 

Työntekijöiden ja asiakkaiden sekä yhteiskunnan luokissa voitiin nähdä liittymiä aineis-

tosta nousseisiin arvoihin. Molemmissa luokissa oli nähtävissä kaikkien arvojen ilme-

nemistä käytännön tasolla. Myös ensimmäisen teeman eli yhteisöllisyyden kuvailun 

perusteella muodostetut luokat (luku 5.1) tulivat kaikki vastaan muualla aineistossa. 

 



47 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Yhteisöllisyyden kuvailua ja arvot yhteisöllisyyden takana 

 

Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia sitä, miten yhteisöllisyys ilmenee mielenterveys-

työssä, mitä arvoja sen taustalla on ja miten eri tahot voivat tukea ja edistää sitä. Yhtei-

söllisyys nähtiin opinnäytteen tuloksissa yleisesti hyvin positiivisena asiana, jolla näh-

tiin olevan vaikutusta mielenterveyskuntoutujiin. Ensimmäisen teeman eli yhteisölli-

syyden kuvailun kohdalla oli huomattavissa monia yhtäläisyyksiä siihen, miten yhtei-

söllisyys aiemmin määriteltiin luvussa 3.2.1. Yhteisöllisyyden nähtiin ulottuvan asiak-

kaista ja työntekijöistä läheisiin ja joskus myös laajempiin toimijoiden välisiin verkos-

toihin. Saastamoisen (2009) kuvaus yhteisöllisyyden kokemuksesta inhimillisyyteen 

liittyvänä asiana näkyi tuloksissa ihmisarvon ja vertaistuen kautta. Myös aineistossa 

mainitulla tunnekokemuksella voidaan nähdä olevan yhteys Saastamoisen (2009) mai-

nitsemaan yhteisyyden tunteeseen. (Saastamoinen 2009, 34–36.) ”Turvallinen kaupun-

ki” -sivustolla (Aalto-yliopisto ym. 2014) kuvattu konkreettinen yhdessä toimiminen 

näkyi myös tuloksissa. Filanderin ja Vanhalakka-Ruohon (2009, 385) mainitseman de-

mokraattisen keskustelun mahdollisuus puolestaan näkyi aineistossa vaikuttamisen 

mahdollisuutena ja tasavertaisuutena. Myös tavoitteellisuuden käsite, josta Raina ja 

Haapaniemi (2007, 34) ovat maininneet, tuli esille aineistosta. 

 

Yhteisöllisyyden taustalla olevien arvojen voidaan nähdä olevan yhteydessä myös hy-

vän kehän teoriaan. Aineistosta esiin tulleista arvoista tasavertaisuudella voidaan nähdä 

olevan selkeä yhteys hyvän kehässä (Hagfors & Kajanoja 2010, 109, 114) olevaan 

eriarvoisuuden käsitteeseen. Tasavertaisuuden kokemuksen voidaan siis käänteisesti 

sanoa olevan kokemusta siitä, että eriarvoisuus on hyvin vähäistä. Noora Ellosen (2008, 

94–95) sosiaalisen pääoman tutkimuksissa selvisi, että epätasa-arvoinen ilmapiiri voi 

lisätä masennusriskiä nuorilla. Tämän voidaan nähdä yhtenevän aineiston kanssa siinä, 

kuinka tärkeänä asiana tasavertaisuuden arvon toteutumista voi ihmisten hyvinvoinnin 

kannalta pitää. Myös aineistosta esiin tullut suvaitsevaisuus liittyy eriarvoisuuden käsit-

teeseen, sillä tämän arvon voidaan olettaa olevan vaikuttamassa eriarvoisuuden vähe-

nemiseen. Ihmisarvo, joka määriteltiin myös yhdeksi yhteisöllisyyden taustalla olevaksi 

arvoksi, voidaan nähdä niin laajana, että sen alle voisi sijoittaa kaikki muut tulokseksi 

tulleet arvot. Siksi sen paikkaa on vaikea hahmottaa hyvän kehässä tarkasti, mutta sen 
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voidaan nähdä liittyvän myös yleisesti hyvän kehän tavoittelemaan hyvinvoinnin edis-

tämiseen. 

 

Aineistomme mukaan siis nämä kolme arvoa, tasavertaisuus, ihmisarvo ja suvaitsevai-

suus, edesauttavat yhteisöllisyyttä. Tuloksissa tulleen osallisuuden arvon voidaan puo-

lestaan nähdä liittyvän hyvän kehän teorian sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Sosiaalis-

ta pääomaa on mitattu luottamuksella ihmisiin, luottamuksella instituutioihin sekä ih-

misten passiivisella ja aktiivisella osallistumisella (Hagfors & Kajanoja 2010, 112–115). 

Näin ollen mielenterveyskuntoutujien aktiivisen toimintaan osallistumisen voidaan näh-

dä edistävän osallisuutta ja näin myös luovan sosiaalista pääomaa eli yhteisöllisyyttä. 

 

 

6.2 Työntekijät ja asiakkaat 

 

Yhdeksi työntekijöitä ja asiakkaita yhdistäväksi tulokseksi saatiin muiden kunnioittami-

nen.  Muiden kunnioittamiseen kuuluu hyvin läheisesti ihmisarvo. Pelkistäen voidaan 

sanoa, että muiden kunnioittamisen osa-alueeseen voidaan nähdä kuuluvan kaikki tavat, 

joilla pyritään kunnioittamaan toisen ihmisen ihmisarvoa. Aineiston mukaan toisen 

kunnioittaminen ja ihmisarvo kuuluivat jossakin määrin kaikkien yksiköiden toiminnan 

lähtökohdiksi. Ihmisoikeudet ja ihmisarvo mainitaankin sosiaalialan ammattilaisen eet-

tisissä ohjeissa (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2012, 7–8) 

ehdottomina arvoina, jotka sosiaalialan ammattilaisen on hyväksyttävä ja ymmärrettävä 

ja joita hänen on puolustettava työssään. Voidaan ajatella, että tämän tapaiset arvot saat-

tavat päätyä liiankin itsestäänselvyyksiksi, joten siksi niiden toteutumisen pariin on aina 

hyvä palata uudestaan miettimään toteutuvatko ne ja millä tavoin ne toteutuvat. 

 

Haastateltavat toivat esille useita toimintatapoja, joissa voidaan nähdä yhteisiä piirteitä 

Putnamin (1993) sosiaaliseen pääomaan liittyvien ajatusten kanssa. Esimerkiksi voima-

varalähtöinen toimintatapa korostaa asiakkaaseen uskomista, luottamista ja hänen kan-

nustamista aktiiviseen osallistumiseen. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, 

että hän voi omien voimavarojensa mukaan osallistua toimintaan ja ottaa vastuuta yhtei-

sön arjessa. Putnamin (1993) mukaan juuri ihmisen aktiivinen osallistuminen yhteisön 

tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää toimivan yhteisön ja yhteisöllisyyden kannalta. 

Myös luottamuksen merkitystä sosiaalisen pääoman muodostumisessa hän pitää keskei-

senä. (Putnam 1993, 182–183.) Möttösen (2010) mukaan luottamus on inhimillisten ja 
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yhteisöllisten tekijöiden avainkäsite, sillä luottamuksen tunteella on nähty olevan yhteys 

ihmisten kokemaan hyvinvointiin. Hänen päätelmiensä mukaan luottamuksen lisäänty-

minen omiin vaikutusmahdollisuuksiin kasvattaa myös luottamusta lähiympäristöön ja 

yhteiskunnallisiin toimijoihin ja näin kasvattaa sosiaalista pääomaa. (Möttönen 2010, 

211.) Voimme siis olettaa, että sisältäessään luottamuksen asiakkaisiin voimavaraläh-

töinen työskentelytapa lisää yhteisöllisyyttä, erityisesti silloin kun asiakkaat itse uskovat 

omiin voimavaroihinsa ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

 

Voimavaralähtöisen toimintatavan voidaan nähdä myös edistävän osallisuutta, joka on 

yksi tulokseksi saaduista arvoista. Osallisuus liittyy yhteisön toimintaan osallistumiseen 

ja siinä osallisena olemiseen, ja se tuottaa ihmiselle hyvinvointia ja terveyttä (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2014). Osallisuudessa on kyse johonkin kuulumisesta, ja se mer-

kitsee myös omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista sekä seurauksista 

vastuun ottamista (Jelli järjestötietopalvelu 2014). Juuri voimavaralähtöisessä toiminta-

tavassa korostuvat osallisuuteen kuuluvat vastuun ottaminen ja seurauksien kantaminen. 

 

Yhtenä yhteisöllisyyttä edistävänä toimintatapana tuloksissa mainittiin asiakkaiden kes-

kinäisen vuorovaikutuksen edistäminen. Aineistossa painotettiin, että asiakkaiden on 

hyvä oppia ratkaisemaan asioita oma-aloitteisesti yhteisön sisällä, mikä edellyttää myös 

työntekijältä tilan antamista muulle yhteisölle. Kyky antaa tilaa yhteisölle ja pysyä so-

pivassa määrin sivussa mainittiin myös yhtenä työntekijän ammattitaitoon kuuluvana 

seikkana. Asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta edistävässä toimintatavassa voidaan 

nähdä olevan kysymys siitä, että mitä enemmän asiakkaiden välistä vuorovaikutusta 

tapahtuu, sitä enemmän se parantaa heidän omia vuorovaikutustaitojaan, antaa onnistu-

misen kokemuksia sosiaalisissa tilanteissa sekä kannustaa yleisesti aktiiviseen osallis-

tumiseen ryhmässä. Hyypän (2002, 25) mukaan vuorovaikutussuhteet ovat tärkein yh-

teisöjä kuvaava seikka, jopa tärkeämpi kuin alueelliset rajat, ja tällä on merkitystä yritet-

täessä ymmärtää sitä, miksi sosiaalinen pääoma liittyy hyvinvointiin ja terveyteen. Ai-

neiston mukaan asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus voikin auttaa kuntoutumisessa 

jaettujen yhteisten kokemusten ja toistensa tukemisen kautta. Vuorovaikutustaitojen 

opettelun voidaan myös nähdä alentavan kynnystä osallistua yhteisön ulkopuolella, lisä-

ten näin myös asiakkaan osallisuutta. 

 

Kolmantena toimintatapana voidaan mainita yksikön ulkopuolelle suuntautuminen. Tä-

män luokan näemme ulottuvan mielenterveystyössä erityisesti yksikön ulkopuolella 
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toimimiseen. Tulosten mukaan asiakkaille on tärkeää saada kokemus siitä, että he ovat 

kuin kuka tahansa muukin ja kykenevät muiden ihmisten tavoin toimimaan yhteiskun-

nassa. Yksiköt voivatkin järjestää erilaisia retkiä esimerkiksi teattereihin, elokuviin, 

näyttelyihin ja muihin tapahtumiin. Hyypän (2002) mukaan ruotsalaistutkimukset ovat 

osoittaneet, että kulttuuria harrastavat elävät pidempään kuin ihmiset ilman harrastusta. 

Hän näkee, että kulttuuriaktiivisuudella on suora myönteinen vaikutus ihmisen hyvin-

vointiin. (Hyyppä 2002, 44.) Voidaan siis ajatella, että kaikenlainen "ulospäinsuuntau-

tuneisuus" ja osallisuus saattavat parantaa asiakkaiden hyvinvointia ja voivat näin osal-

listumisen kautta edistää myös yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä (Putnam 1993, 182–

183). Asiakkaan hyvinvoinnin paraneminen toisaalta voi myös lisätä hänen omaa toi-

mintakykyään ja näin kykyä osallistua toimintaan jatkossakin. 

 

Yksi yhteisöllisyyttä edistävien toimintatapojen luokka oli yhteinen toiminta. Aineistos-

sa tuotiin esille suuri määrä erilaisia aktiviteetteja, joita työntekijät voivat tehdä yhdessä 

asiakkaiden kanssa tai joita asiakkaat voivat tehdä keskenään. Tällaisia olivat esimer-

kiksi kaikki yhteisön arkeen liittyvät askareet tai ryhmätoiminta. Aineiston mukaan 

esimerkiksi jonkin asian kokeminen tai pohtiminen ja tutkiskelu yhdessä sekä tunneko-

kemusten jakaminen koko yhteisön kesken voivat lisätä yhteenkuuluvuudentunnetta. 

Hyypän (2002) mukaan sosiaalinen pääoma perustuu me-henkeen, joka syntyy kansa-

laisten keskinäisissä vuorovaikutusverkostoissa tiettyjen ehtojen vallitessa. Me-henki 

syntyy ryhmässä tai yhteisössä, jossa jokainen aikoo tehdä tavoitteena olevan teon ja 

jossa syntyy niin sanottuja "me-intentioita" kuten "me yhdessä aiomme tehdä sen". 

Luottamusta on myös oltava riittävästi me-hengen saavuttamiseksi. (Hyyppä 2002, 26–

27.) Voidaan siis nähdä, että yhdessä tekeminen on yksi tehokas tapa lisätä me-henkeä 

mielenterveystyössä. Voitaneen myös olettaa, että yhteinen toiminta saa aikaan yhteis-

hengen tunnetta, jota Hyyppä (2002) pitää kaikkein tärkeimpänä yhteisön ominaisuute-

na. Yhteishengellä hän viittaa yhteisöön kuuluvien yhteisiin jaettuihin kokemuksiin, 

jotka voivat olla onnistumisia tai epäonnistumisia, mutta jotka usein silti vahvistavat 

yhteishengen tunnetta. (Hyyppä 2002, 26–27.) Voidaan nähdä, että yhteinen toiminta 

auttaa muodostamaan lisää näitä yhteisiä jaettuja kokemuksia, jotka sitten lujittavat yh-

teishengen tunnetta ja edelleen lisäävät yhteisöllisyyttä eli sosiaalista pääomaa. 

 

Yhteiseen toimintaan kuului aineiston mukaan olennaisena osana myös toimintaan vai-

kuttaminen. Asiakkailla voi olla esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa yhteisön päiväoh-

jelmaan ja siihen, minkälaiseen toimintaan he haluavat osallistua. Aineistossa nähtiin 
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tärkeäksi se, että jokainen saa oman äänensä kuuluviin ja että jokaista myös kuunnellaan 

päätösten tekemisessä.  Hyvän kehän teoriassa (Hagfors & Kajanoja 2010, 109, 114) 

sosiaalisen pääoman käsite muodostuu osallistumisen ja luottamuksen kautta. Vaikut-

tamisen voidaankin ajatella olevan yksi osallistumisen muoto, jolloin myös sen voidaan 

nähdä olevan vaikuttamassa sosiaalisen pääoman muodostumiseen eli yhteisöllisyyteen. 

Voidaan myös olettaa, että mitä enemmän asiakkaat voivat yhteisön toimintaan vaikut-

taa, sitä motivoivampaa on myös toimintaan osallistuminen.   

 

Yhteisön toimintaan mukaan lähteminen ei välttämättä ole aina itsestään selvää. Aineis-

tomme mukaan asiakkaiden motivaation voidaan sanoa olevan yhtenä tärkeänä lähtö-

kohtana yhteisöllisyyden syntymiselle. Kokemus siitä, että he kuuluvat johonkin ja että 

heitä odotetaan, nähtiin aineistossa yhtenä motivoivana tekijänä. Kitchen ym. (2012, 

103, 123) ovat todenneet juuri yhteisöön kuulumisen tunteen (sense of community be-

longing) olevan terveyttä edistävä tekijä. Hyypän (2002) mukaan tunne yhteisöön kuu-

lumisesta ja sille antamisesta on merkityksellinen itsetunnon ja itsensä hyväksymisen 

rakennuspuu. Yhteisön jäsenyys luo turvallisuutta ja mahdollisuutta samaistua yhtei-

söön. Myös Hyypän (2002, 26) esiin tuoma turvallisuuden tunne mainittiin aineistossa 

yhtenä motivoivana asiana. 

 

Yhtenä motivoivana tekijänä tuloksista tuli esiin myös kokemusten jakamisesta syntyvä 

yhteenkuuluvuuden tunne. Tämän tunteen voidaan nähdä muodostuvan vertaistuesta.  

Vertaistuen merkitys yksilölle on tärkeää, sillä omien kokemuksien jakaminen ja tunne 

siitä, että joku toinen on kokenut saman mitä itse lisää yhteisymmärrystä ryhmässä sekä 

vähentää ahdistusta ja pelkoa. Vertaistuki auttaa myös ymmärtämään paremmin omaa 

menneisyyttään ja sitoutumaan nykyhetkeen sekä se antaa toiveikkuutta tulevaisuuteen. 

(Mielenterveystalo 2014.) Aineistosta tuli esille myös toivo paremmasta yhtenä moti-

voivana tekijänä, jonka voi nähdä yhtenevän edellä mainittujen vertaistuen vaikutusten 

kanssa. Vertaistuen voidaan ajatella toteutuvan useissa edellä mainituissa toimintamuo-

doissa. Kuten aikaisemmin on jo todettu, yhteisten kokemuksien jakaminen myös 

edesauttaa yhteisöllisyyttä. 

 

Mielenterveyskuntoutujan motivaatiosta puhuttaessa voidaan sen nähdä painottuvan 

paljolti asiakkaan yksilölliseen kuntoutumiseen, minkä takia se sijoitettiin asiakkaan 

yksilöllisyyttä tukevien toimintatapojen vastapariksi. Toimintatapana yksilöllisyyden 

tukemisen nähtiin lähtevän siitä, että työntekijä kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä. 
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Aineiston mukaan jokaisen asiakkaan on hyvä tuntea itsensä yksilölliseksi ihmiseksi, 

eikä vain osaksi massaa. Työntekijä voi myös huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet 

ja tavoitteet esimerkiksi yksilökeskusteluissa ja kuntoutussuunnitelman tekemisessä.  

 

Yksilöllisyyden voidaan nähdä liittyvän myös siihen, miten aineistossa mainittiin yhtei-

söön kuulumisen edellytyksenä yksilön pärjääminen itsensä kanssa. Esimerkiksi hyvin 

vakavasti sairastuneella henkilöllä, joka on alkuvaiheessa myös kuntoutumisensa kans-

sa, saattaa yhteisössä toimiminen olla haastavampaa. Aineisto näyttäisi tukevan ajatusta 

siitä, että yksilön terveys ja yhteisöllisyys kulkevat jossain määrin käsi kädessä niin, että 

terveydellä ja yksilön toimintakyvyllä on vaikutusta yhteisöllisyyteen ja yhteisöön osal-

listumiseen, ja taas toisaalta yhteisöllisyydellä vaikutusta terveyteen sekä yksilön toi-

mintakykyyn. Myös Hagforsin ja Kajanojan (2010, 108) artikkelissa mainitaan ajatus 

terveydestä yhteisöllisen osallistumisen mahdollistajana, vaikka he toisaalta myös näke-

vät sosiaalisen pääoman edistävän hyvinvointia. Usein yksilöllisyyttä ei liitetä kovin 

helposti yhteisöllisyys-sanan yhteyteen, vaan näitä kahta saatetaan pitää jopa aivan vas-

takkaisina käsitteinä. Tuloksissa yksilöllisyys kuitenkin muodostui yhdeksi arvoksi yh-

teisöllisyyden takana. Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä ei siis näin ollen ole tarpeellista 

erottaa toisistaan täysin. 

 

Mielenterveystyön yhteisöllisyyden kannalta voidaan nähdä tärkeäksi se, että työnteki-

jöillä on ammattitaitoa omassa työssään. Tämä tarkoittaa aineistomme mukaan esimer-

kiksi sitä, että työntekijä osaa tuoda yhteisöllisyyden taustalla olevat arvot käytännön 

työhön mukaan. Sama voi päteä myös yhteisöllisyyttä edistävien toimintatapojen koh-

dalla, jolloin on tärkeää, että työntekijä ymmärtää miksi ja millä tavoin tietynlaisia toi-

mintatapoja käytetään ja osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivan toimintatavan. Ai-

neistossa tuotiin esille myös työntekijän kyky hyödyntää omaa persoonaansa sekä toi-

saalta kyky pitää omasta työntekijän roolistaan kiinni. Tämän ammattitaidon toteutta-

minen voidaan nähdä haastavaksi, sillä asiakastyössä luottamuksen saavuttaminen vaatii 

monesti empatiaa ja aitoa samaistumista asiakkaan tilanteeseen. Toisaalta kuitenkin 

työntekijän ammattitaitoon aineiston mukaan kuuluu myös se, että työntekijä osaa pitää 

omasta työntekijän roolistaan kiinni; tällöin oman roolin löytäminen työssä voidaan 

nähdä jonkinlaisena tasapainotteluna. 

 

Aineiston mukaan yhteisöllisyyden toteutumista edistää myös työntekijän kyky reflek-

toida omaa työskentelyään. Myös sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa maini-
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taan ammattitaidon kehittäminen ja siihen liittyvä reflektoinnin merkitys (Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2012, 28). Aineistossa tämä tuli esille 

erityisesti siinä, että työntekijän on hyvä osata tarkastella omaa työntekoaan yhteisölli-

sessä mielessä sekä siinä, antaako hän yhteisölle tarpeeksi tilaa toimia. Toisaalta voi-

daan ajatella, että työntekijän oman työn reflektointi auttaa myös häntä lisäämään omaa 

ammattitaitoaan ja tunnistamaan oman jaksamisensa rajat työssä. 

 

Voidaankin ajatella, että sillä minkälaisen roolin työntekijä ottaa yhteisössä, on suuresti 

merkitystä yhteisöllisyyden kannalta esimerkiksi sen kautta, miten asiakkaat työntekijän 

kokevat. Pohdintoihin sivulla 46 viitaten esimerkiksi tasavertaisuuden arvon edistämi-

sen yhteisössä niin, että se toteutuu asiakkaiden välillä sekä myös työntekijän ja asiak-

kaan välillä, voidaan nähdä tukevan yhteisöllisyyttä. Aineistossa tämä tuotiin esiin työn-

tekijän ”vallan merkeistä” luopumisena esimerkiksi niin, että ei käytä avaimia kaulassa 

tai muita korkeampaan asemaan viittaavaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos siis työnteki-

jä asettuu arvoltaan samalle tasolle jokaisen henkilön kanssa työpaikalla, voi tämä olla 

yksi hyvä lähtökohta yhteisöllisyyden toteutumiselle.  

 

Aineiston mukaan työntekijän tehtävä on pitää toiminnan raameista ja perusrakenteesta 

huolta. Rajoista ja toiminnan rakenteesta kiinni pitämisen voidaan nähdä kuuluvan 

myös työntekijän ammattitaitoon, mutta koska se nähtiin aineistossa olennaiseksi osaksi 

yhteisön toimintaa ja yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä, erottui se lopulta omaksi 

luokakseen. Aineiston mukaan toiminnan rajoista ja rakenteesta kiinni pitäminen luo 

erityisesti turvallisuutta mielenterveyskuntoutujien arkeen. Rajoja ja rakennetta voidaan 

pitää yllä esimerkiksi luomalla yhteiset pelisäännöt, joita jokaisen tulisi noudattaa. Yh-

teisten pelisääntöjen voidaan nähdä liittyvän Putnamin (1993) mainitsemiin normeihin, 

joiden hän näkee olevan osallistumisen taustalla ja tärkeitä yhteisöllisyyden kannalta. 

Hänen mukaansa normit luovat moraalisen velvoitteen tai odotuksen tietynlaiselle toi-

minnalle, esimerkiksi juuri toimintaan osallistumiselle. (Putnam 1993, 182–183.) Ai-

neistossa (ks. luku 5.3.2, voimavaralähtöinen toimintatapa) yhteisön painostuksen mer-

kitys asiakkaan osallistumiseen ja velvollisuuksien hoitamiseen tulikin esiin siinä, miten 

yhteisön painostuksen nähtiin olevan suurempi vaikuttaja kuin pelkän työntekijän keho-

tuksen velvollisuuksien hoitamiseen. Näiden ajatusten voidaan nähdä yhtenevän myös 

tulostemme kanssa siinä mielessä, että rajat ja rakenne ovat myös omalta osaltaan luo-

massa yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä. Rajojen ja rakenteen luoma turvallisuus 

voidaan liittää myös luottamukseen ja sen syntymiseen, josta Putnam (1993, 182–183) 



54 

 

ja Möttönen (2010, 211) ovat puhuneet yhteisöllisyyttä synnyttävänä tekijänä. Rajojen 

ja rakenteen voidaan siis nähdä olevan aineistomme pohjalta sekä lähtökohta yhteisön 

toimimiselle että myös yhteisöllisyyttä tukeva tekijä yhteisten pelisääntöjen luoman 

turvallisuuden ja luottamuksen kautta. 

 

Työntekijöiden oma ilmapiiri tuli esille aineistosta vielä yhtenä osa-alueena, jonka kaut-

ta työntekijät voivat vaikuttaa yhteisöllisyyteen. Aineistomme mukaan työntekijöiden 

keskinäiset ongelmat saattavat helposti vaikuttaa myös asiakkaisiin. Siksi nähtiinkin 

tärkeänä, että myös työntekijät pitävät keskenään huolta siitä, että heidän välillään asiat 

ovat kunnossa ja että he myös tukevat toistensa päätöksiä työn teossa. Voidaankin aja-

tella, edelliseen kappaleeseen viitaten, että jos työntekijöiden välillä kaikki ei ole kun-

nossa, saattaa se heti vaikuttaa työpaikan rajoihin ja rakenteeseen sekä sitä kautta turval-

lisuudentunteeseen. Aineistossa tuli esiin, että työntekijöiden huonoilla väleillä olisi 

yhteys yleiseen ilmapiirin yhteisössä, ja tämä hyvin todennäköisesti vaikeuttaa yhteisöl-

lisyyden ylläpitämistä. Voidaan ajatella, että yhteisöllisyyden kannalta on edullista, että 

työntekijät pitävät kiinni myös keskenään samoista yhteisöllisyyttä edistävistä arvoista 

ja yhteisistä pelisäännöistä kuin joista asiakkaiden kanssa on sovittu. Koko yhteisön 

yhtenäisen toiminnan voidaan siis olettaa edesauttavan myös koko yhteisön yhteisölli-

syyttä. 

 

 

6.3 Yhteiskunta 

 

Kuten työntekijöillä ja asiakkailla, myös yhteiskunnalla voidaan nähdä olevan oma 

osuutensa mielenterveystyön yhteisöllisyyden edistämisessä. Tässä kontekstissa sosiaa-

linen pääoma eli yhteisöllisyys voidaan nähdä nimenomaan laajemmin myös tavallisiin 

kansalaisiin ulottuen. Haastattelujen ja aineiston pohjalta yhdeksi yhteiskunnan vaiku-

tusmahdollisuuksien osa-alueeksi tuli kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. Kansalais-

ten vaikutusmahdollisuuksien alaluokaksi muodostuneen erilaisuuden hyväksymisen 

voidaan nähdä yhtenevän yhteisöllisyyden takana olevien ihmisarvon, suvaitsevaisuu-

den ja tasavertaisuuden arvojen kanssa, sekä hyvän kehän eriarvoisuuden käsitteen 

kanssa. Eriarvoisuutta voitaneen siis vähentää kansalaisten tasolla nimenomaan erilai-

suutta hyväksyen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiivinen osallistuminen taas 

voidaan nähdä osallisuudeksi kansalaisten tasolla, ja niiden voidaan nähdä liittyvän Put-

namin (1993, 182–183) mainitseman osallistumisen käsitteeseen, joka puolestaan myös 
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vaikuttaa sosiaalisen pääomaan. Myös Hyyppä (2002, 60) on tutkimuksissaan todennut 

että vapaaehtoinen aktiivinen osallistuminen kansalaistoimintaan on yhdessä luottamuk-

sen kanssa yksi sosiaaliseen pääomaan vaikuttava tekijä. 

  

Erityisesti kansalaisten luokan kohdalla tuli esille ajatus siitä, että aineistomme mukaan 

sillä, miten tavalliset ihmiset toimivat arjessaan voi olla vaikutusta mielenterveystyön 

yhteisöllisyyden kannalta. Vaikkapa aineistosta esiin tulleet esimerkit kauppojen työn-

tekijöiden hyvinkin monenlaisesta suhtautumisesta kertovat siitä, miten eri tavoin kan-

salaiset voivat toimia suhteessa mielenterveyskuntoutujiin. Aineistosta voitaneen myös 

päätellä, että työnantajat ja julkiset toimijat voivat vaikuttaa yhteisöllisyyteen toimimal-

la ymmärtäväisesti ja kiinnittämällä huomiota omaan suhtautumiseensa ja kielenkäyt-

töönsä. Toisaalta aineistomme perusteella voidaan kuitenkin nähdä hyväksi se, että kan-

salaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa hyvin monilla eri tavoilla yhteiskun-

nassamme. Samalla tavalla kuin asiakkaiden kokemus vaikutusmahdollisuuksistaan 

yhteisössä voi lisätä sosiaalista pääomaa osallistumisen kautta (Hagfors & Kajanoja 

2010, 109, 114; Putnam 1993, 182–183), voitaneen olettaa, että myös tavallisten kansa-

laisten kokemus omista vaikutusmahdollisuuksistaan voisi edistää laajempaa sosiaalista 

pääomaa. Avoin kiinnostus ja mielenterveystoimintaan mukaan lähteminen saattavat 

toimia myös samalla tavalla yhteisöllisyyden edistäjinä. Kyse ei tarvitse olla välttämättä 

edes kovin suuresta osallistumisesta. 

 

Pohdittaessa mielenterveystyön yhteisöllisyyttä aineistosta nousi esille palvelujen järjes-

tämisen merkitys. Yhteisöllisyyden kannalta on aineiston mukaan merkittävää se, kuin-

ka paljon palveluihin sijoitetaan rahallisesti, minkälaisia palveluita tarjotaan mielenter-

veystyössä, mihin palvelut sijoitetaan ja miten asiakkaat sijoitetaan näihin eri palvelui-

hin. Palvelujen tehostamisen koettiin aiheuttavan ristiriitoja työntekijöiden omien arvo-

jen ja työn tekemisen välille. Möttösen (2010) mukaan markkinaohjauksen yleistyminen 

sosiaalipalveluissa on merkinnyt hyvinvointipolitiikan näkemistä palveluntuotantona, 

jolloin sosiaalipolitiikan keskeiset periaatteet oikeudenmukaisuudesta, tasa-

arvoisuudesta ja huono-osaisten aseman parantamisesta hämärtyvät tai häviävät koko-

naan. Hänen mukaansa markkinasuhteiden käytön pääkäyttöalue pitäisi painottua lähin-

nä vain tavaroiden ja tarkasti määriteltävien palvelutuotteiden hankintaan, sillä kun ta-

voitteena ovat myönteiset siirtymät ihmisten elämässä, niin taloudelliseen etuun perus-

tuva toiminta on usein ristiriidassa tavoitteen kanssa. Hän esittääkin yhdeksi mahdolli-

seksi vaihtoehdoksi verkosto- ja kumppanuussuhteita suosivien sopimussuhteiden li-
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säämisen, jolloin toimittaisiin enemmän yhteisen intressin, luottamuksen, samanlaisen 

arvopohjan ja eettisten pelisääntöjen noudattamisen pohjalta. (Möttönen 2010, 212–

218.) 

 

Myös sen, minkälaisia palveluita mielenterveyskuntoutujille tarjotaan, nähtiin aineiston 

mukaan vaikuttavan yhteisöllisyyteen mielenterveystyössä. Esimerkiksi kuntouttava 

toiminta ja työtoiminta nähtiin tärkeiksi. Kuntoutus on määritelty kansalaisen työ- ja 

toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä edistävän sosiaalipolitii-

kan välineeksi (Talo ym. 2003, 56, Jalavan & Seppälän 2010, 251 mukaan). Mielenter-

veyden häiriöt olivat vuonna 2008 tavallisin peruste Kelan kuntoutukselle ja sen rahalli-

set menot Kelalle todella suuret (Kelan kuntoutustilasto 2008, Jalavan & Seppälän 

2010, 251–253 mukaan). Olisi siis hyvä pohtia sitä, minkälaiset palvelut vastaisivat juu-

ri oikeanlaisiin kuntoutustarpeisiin ja miten nämä palvelut voitaisiin hyödyntää mahdol-

lisimman tehokkaasti. Toisaalta voidaan myös miettiä sitä, millä eri tavoilla yhteisölliset 

tekijät voisivat vahvistaa palvelujärjestelmien toimivuutta ja lisätä palveluista saatavia 

hyötyjä (Kinnunen 1998, Möttösen 2010, 213 mukaan). Hyypän (2002) tutkimusten 

mukaan Suomessa asuvilla ruotsinkielisillä on pienempi kuntoutustarve kuin suomen-

kielisillä. Vaikka erot eivät ole täysin yksiselitteisiä, Hyyppä (2002) uskoo, että ruotsin-

kielisten vaalima kansalaisyhteisö tulee halvemmaksi yhteiskunnalle, sillä siihen kuulu-

vat eivät tarvitse yhteiskunnan rahoittamaa kuntoutusta niin paljon kuin muu väestö. 

(Hyyppä 2002, 112.) Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että yhteisöllisyyden edistämisel-

lä ruohonjuuritasolla saattaa olla positiivista vaikutusta niin, että se voi parhaimmillaan 

jopa vähentää mielenterveyskuntoutuksen vaatimia resursseja. 

 

Aineistossa tuotiin esille, että sillä, mihin mielenterveyspalvelut sijoitetaan, on merki-

tystä yhteisöllisyyden kannalta. Voidaan ajatella, että mitä enemmän palvelut ovat sijoi-

tettuina muiden palveluiden joukkoon osaksi yhteiskuntaa, sitä enemmän se myös auttaa 

osallistamaan ihmisiä. Tämä voi tarkoittaa nimenomaan molemminpuolista osallista-

mista niin, että mielenterveystyö voidaan tuoda normaaliksi osaksi yhteiskuntaa, johon 

jokainen voi ottaa osaa omalla tavallaan. Aineistossa puhuttiin myös siitä, kuinka erilai-

set asumismuodot voivat vaikuttaa yhteisöllisyyteen mielenterveystyössä ja mainittiin 

ristiriita yhteisöllisyyden peräänkuuluttamisen ja toisaalta yhteisöasumisen purkamisen 

välillä (Luku 5.4.2). Voidaankin miettiä, voisiko esimerkiksi yhteisöasumiseen panos-

taminen lisätä yhteisöllisyyttä ja tätä kautta hyvinvointia mielenterveystyössä. 
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Palvelujen järjestämiseen liittyvänä asiana aineistosta nousi esille se, mihin palveluihin 

asiakkaat ohjataan. Aineistossa tuotiin esille kokemuksia siitä, miten kuntoutumisen eri 

asteilla olevien ihmisten sijoittaminen samaan yksikköön voi osittain vaikeuttaa yhtei-

söllisyyden toimimista heidän välillään. Voidaan ajatella, että asiakkaiden ohjaaminen 

juuri heille oikeanlaisen palvelun piiriin helpottaa myös työntekijöiden työtä, kun työn 

tavoitteet ovat selkeämmät ja yhdenmukaisemmat. Esimerkiksi jos yhden asiakkaan 

lähtökohta yksikköön tullessa on huomattavasti eri tasolla muihin verrattuna, voidaan 

tämän asiakkaan nähdä kuluttavan enemmän myös työntekijöiden henkisiä resursseja. 

Tämä puolestaan voi vaikuttaa työntekijöiden yleiseen jaksamiseen työpaikalla ja jopa 

ilmapiiriin ja sitä kautta myös yhteisöllisyyteen. Yhteiskunnallisella tasolla vaikutus 

yhteisöllisyyteen voidaan nähdä sen kautta, kuinka paljon enemmän resursseja asiak-

kaiden uudelleen ohjaaminen voi viedä yhteiskunnalta, jos asiakasta ei ole onnistuttu 

ohjaamaan oikean palvelun piiriin heti ensimmäisellä kerralla. Tämän voidaan nähdä 

liittyvän hyvä kehän teoriaan sen kautta, että mitä enemmän resursseja menee "huk-

kaan", sitä vähemmän on mahdollisuus toteuttaa hyvinvointipanostuksia ja sitä kautta 

lisätä ihmisten hyvinvointia. 

 

Järjestöjen ja organisaatioiden vaikuttamistyö nähtiin aineistossa yhtenä tekijänä luo-

massa yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä. Järjestöjen ja organisaatioiden tekemä vai-

kuttamistyö koettiin tärkeänä suvaitsevaisuuden ja mielenterveystyön esiintuojana yh-

teiskunnassa. Järjestöt voivat esimerkiksi kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia toi-

mintatapoja, joilla tuodaan mielenterveyteen liittyviä asioita tunnetuksi. Tässä korostuu 

erityisen selkeästi suvaitsevaisuuden arvo. Voidaan ajatella, että järjestöjen ja organi-

saatioiden tekemä työ on tärkeää nimenomaan suvaitsevaisemman ja tasa-arvoisemman 

yhteiskunnan toteutumisen kannalta. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujiin liittyviin 

ennakkoluuloihin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa tietoa lisäämällä niin, että mielenter-

veyteen liittyvät asiat eivät olisikaan yhtä etäisiä ja pelottavia, ja mielenterveysongelmat 

nähtäisiin sairauksina muiden joukossa.  

 

Toisaalta myös järjestöjen välisen ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön nähtiin 

vaikuttavan yhteisöllisyyteen mielenterveystyössä. Tätä kautta mielenterveystyön ken-

tälle voidaan hakea uusia väyliä ja sitä voidaan kehittää uuteen suuntaan. Yhteistyön 

nähtiin myös helpottavan ja lisäävän tiedonkulkua mielenterveystyössä. Yhteistyö ulot-

tui aineistomme mukaan jopa kansainväliselle tasolle, jolloin voidaan puhua yhteisölli-

syyden edistämisestä hyvin laajalla alueella. Möttösen (2010) mukaan avainasemassa 
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yhteisöllisten voimavarojen keräämisessä ovat luottamukselliset yhteistyösuhteet kunti-

en ja muiden hyvinvointitoimijoiden kesken. Hänen mukaansa yhteistyö rakentaa sellai-

sia sosiaalisia järjestelmiä eli eräänlaisia institutionaalisia yhteisöjä, jotka lisäävät hy-

vinvointiresursseja. Näin myös yhteisöllisten resurssien lisääntymisen voidaan nähdä 

vahvistavan yksilöiden luottamusta paikallisiin toimijoihin ja lisätä heidän omia hyvin-

vointiresurssejaan. (Möttönen 2010, 221–224.) Näin ollen voidaan ajatella, että järjestö-

jen ja organisaatioiden yhteistyö mielenterveystyön kentällä edistäisi samalla tavalla 

yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä.  

 

Aineistosta nousi esiin organisaatiotason vaikutus mielenterveystyöhön. Koska mielen-

terveysorganisaatio määrittelee strategian, johon työntekijöiden toiminta perustuu, voi-

daan organisaation nähdä olevan olennainen vaikuttaja myös siihen miten yhteisöllisyys 

toteutuu. Myös se, miten organisaatiot panostavat työntekijöiden kouluttamiseen on 

yhteydessä työntekijöiden ammattitaitoon (ks. s. 51–52.) Aineistossa mainittiin myös, 

että organisaatio voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon työntekijöillä on mahdollisuuksia 

kommunikoida keskenään. Tämän voidaan nähdä liittyvän työntekijöiden keskinäiseen 

ilmapiiriin ja tätä kautta myös koko yhteisön ilmapiiriin. 

 

Yhdeksi selkeäksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi aineistosta nousi media. Medialla 

nähtiin olevan vaikutusta erityisesti mielenterveystyön näkyvyyden kannalta ja sen näh-

tiin lisäävän avoimempaa suhtautumista mielenterveysasioita kohtaan. Vaikka hyväksi 

koettiin se, että mielenterveystyö on saanut lähivuosina enemmän näkyvyyttä, niin toi-

saalta pohdittiin sitä, minkälaista näkyvyys on ollut. Median voidaan nähdä olevan siis 

avainasemassa sen suhteen, miten ja minkälaiseen sävyyn se mielenterveysasioista kir-

joittaa. Esimerkiksi sen, kirjoitetaanko tai puhutaanko mielenterveysasioista aineistosta 

nousseita yhteisöllisyyttä tukevia arvoja toteuttaen, voidaan nähdä vaikuttavan siihen, 

tukeeko kyseinen uutinen yhteisöllisyyttä mielenterveystyössä vai toimiiko se jopa 

päinvastaisesti. Helsingin Sanomien (2008) artikkelin mukaan 84 prosenttia suomalai-

sista uskoo, että medialla on suuri valta tavallisten ihmisten mielipiteisiin, 81 prosenttia 

katsoo median vallan lisääntyneen viime aikoina ja jopa puolet vastaajista katsoo, että 

medialla on liikaa valtaa. Tähän viitaten ja aineistoomme pohjautuen voidaan siis sanoa, 

että toimittajat voivat työllään vaikuttaa paljonkin yhteisöllisyyteen mielenterveystyös-

sä. 
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7 POHDINTAA TYÖN EETTISYYDESTÄ JA ONNISTUMISESTA 

 

 

Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset voivat koskea monia tutkimuksen teon osa-

alueita, kuten esimerkiksi tutkimuskohteen valintaa, aineistonhankintaa, tiedon luotetta-

vuutta ja tutkimustilannetta (Kuula 2011, 11). Opinnäyteprosessin haastatteluvaiheen 

ensimmäinen askel oli haastateltavien hankkiminen ja tutkimuslupien hakeminen. Tut-

kimussuunnitelmasta ja muusta yhteydenpidosta haastateltavien työpaikkojen kanssa 

kävi ilmi Kuulan (2011, 121) mainitsemat seikat, joista haastateltavia tulee informoida: 

informoimme haastateltavia opinnäytteen tavoitteesta, taustaorganisaatiosta ja opinnäyt-

teen toteuttamiseen liittyvistä valinnoista kuten tutkimusmenetelmästä, haastattelujen 

nauhoittamisesta ja aineiston käsittelystä. Lisäksi vielä haastattelujen aluksi kertasimme 

oleellisimmat asiat ja varmistimme haastateltavien suostumuksen nauhoittamiseen. 

 

Opinnäytteen tuottaman tiedon luotettavuuden arviointi kulki mukana koko opinnäyte-

prosessin ajan. Pyrimme pohtimaan jatkuvasti perusteita tekemillemme valinnoille liit-

tyen työn luotettavuuteen, sen tavoitteisiin ja eettisyyteen. Koska opinnäytteen aihe 

nousi omista lähtökohdistamme ja kiinnostuksemme kohteista, vaati se erityisesti opin-

näytteen tarkoituksen pohtimista, koska opinnäytteen tavoitetta ei asetettu ulkoa päin. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140–141) mainitsevatkin, että tutkimuksen tarkoituksen täh-

dentäminen on tärkeää myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Ajatus yhteisölli-

syyden tutkimisesta syntyi julkisuudessa käydyn yhteisöllisyyskeskustelun pohjalta ja 

kiinnostuksestamme mielenterveyskuntoutukseen ja mielenterveyskuntoutujien asioihin. 

Halusimme selvittää, mitä paljon peräänkuulutettu yhteisöllisyys oikeastaan on ja miten 

sitä voidaan tukea mielenterveystyössä. Työn tavoite ei siis ollut vain kerätä itseämme 

kiinnostavaa tietoa vaan myös koota yhteen työntekijöiden laajasta kokemuksesta kum-

puavia näkemyksiä, joista voi toivon mukaan löytyä ideoita yhteisöllisyyden ymmärtä-

miseen ja edistämiseen käytännössä ja tätä kautta myös mielenterveyskuntoutujien hy-

vinvoinnin edistämiseen. 

 

Haastattelimme opinnäytettämme varten työntekijöitä, ja koimme, että aiheemme ei 

ollut erityisen arkaluontoinen. Tämän vuoksi emme nähneet työhön liittyvän mitään 

erityisen hankalia eettisiä kysymyksiä, jos verrataan esimerkiksi asiakkaiden haastatte-

lemiseen arkaluontoisista aiheista. Joka tapauksessa työn eettisyyden huomioiminen ja 

tiedostaminen on tietenkin hyvin tärkeää. Esimerkiksi haastateltavien pitäminen ano-
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nyymina opinnäyteraportissa oli itsestään selvää (Kuula 2011, 201). Lisäksi näimme, 

että haastatteluun vastaaminen voi näin olla vapaampaa ja miellyttävämpää ja toisaalta 

myös emme nähneet haastateltavien työpaikkojen esiin nostamista oleellisena aiheemme 

kannalta. Kuulan (2011, 115) mukaan tutkimusaineisto on tarkoitettu vain tutkimuskäyt-

töön. Litterointien valmistuttua hävitimme haastatteluäänitteet, eikä litteroinneissa mai-

nittu haastateltavien tai heidän työpaikkojensa nimiä. Haastateltavien erottamiseksi 

haastateltavat koodattiin yksinkertaisilla lyhenteillä. 

 

Saadaksemme laajasti erilaisia näkemyksiä aineistoomme halusimme haastatella työn-

tekijöitä eri yksiköistä ja sekä julkiselta, yksityiseltä että kolmannelta sektorilta. Näin 

pyrimme maksimoimaan aineiston monipuolisuutta ja saamaan laajan kirjon vastauksia. 

Saimmekin erittäin monipuolisen aineiston.  Annoimme haastateltaville mahdollisuuden 

tutustua tutkimussuunnitelmaamme ennen haastatteluja. Tämä voi tietenkin osaltaan 

ohjata myös haastatteluja, mutta näemme, että tutkimussuunnitelmassamme oli lähinnä 

oletus yhteisöllisyyden mielenterveyttä tukevasta vaikutuksesta, mutta ei muita kovin 

voimakkaita ennakko-oletuksia. Lisäksi uskomme, että haastateltavien vankka kokemus 

puhuu varmasti aineistossa enemmän kuin tutkimussuunnitelman mahdollinen vaikutus. 

 

Analyysivaiheessa teimme analyysin luotettavuuden ja objektiivisuuden tukemiseksi 

aineiston erittelyä ensin kumpikin itsenäisesti, minkä jälkeen kävimme erittelyn tulokset 

läpi yhdessä. Tätä kautta oli mahdollista pureutua tarkemmin niihin kohtiin, jotka eivät 

olleet erittelyissämme yhteneviä. Hyvin laajan ja monipuolisen aineiston käsitteleminen 

oli välillä haastavaa. Päädyimme pitämään kiinni haastattelun teemoista analyysin pää-

luokkina. Kokeilimme myös tiiviimpiä ja yksinkertaistetumpia tapoja luokitella aineis-

toa, mutta päädyimme kuitenkin teemoihin pohjautuvaan luokitteluun siksi, että emme 

halunneet hukata aineiston monipuolista kirjoa liiallisen yksinkertaistamisen ja pelkis-

tämisen alle. 

 

Aiheemme oli hyvin laaja, koska haastattelujen teemat pitivät sisällään niin asiakkaiden, 

työntekijöiden, yhteiskunnan kuin arvojenkin merkitykset yhteisöllisyyden kannalta. Jo 

yhdestä haastatteluteemasta, esimerkiksi työmenetelmistä, olisi varmasti saanut riittä-

västi informaatiota opinnäytettä varten. Aiheen laajuudesta johtuen se on myös osittain 

hajanainen verrattuna siihen, jos opinnäytteessä olisi keskitytty tiukasti vain yhteen ai-

healueeseen syvemmin. Suppeampaan aiheeseen olisi ollut varmasti myös helpompaa 

vastata haastatteluissa. Koska aiheemme oli hyvin laaja, saattoi keskustelu välillä laa-
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jentua koskemaan mielenterveyskuntoutusta ylipäänsä. Näemme kuitenkin, että yhtei-

söllisyyden teema kantoi haastatteluissa varsin hyvin. Saimme erittäin hyvän ja moni-

puolisen aineiston, joka avaa monia erilaisia näkökulmia yhteisöllisyyden tukemiseen 

eri ulottuvuuksilla. Lisäksi haastatteluteemojen, niin laajoja kuin ne ovatkin, valitsemi-

nen on perusteltua, kun otetaan huomioon kuntoutuksen yksilölliset, sosiaaliset ja yh-

teiskunnalliset tekijät (Kuntoutusportti 2013), joiden voidaan nähdä yhtenevän asiak-

kaiden, työntekijöiden ja yhteiskunnan teemojen kanssa. Lisäksi arvojen teeman sisäl-

lyttäminen haastatteluihin oli perusteltua, koska arvot ovat tärkeä sosiaalisen pääoman 

taustalla oleva vaikuttaja (Portes & Sensenbrenner 1993, 1323–1324). 

 

Opinnäyteprosessimme oli pitkä, sillä se lähti käyntiin ideapaperin laatimisesta loppu-

keväällä 2013. Aihe muokkautui kuitenkin paljon vielä ideapaperivaiheen jälkeen, ja 

varsinainen opinnäytteen työstäminen lähti käyntiin syyskuun 2013 puolivälissä. Ko-

emme, että pitkä opinnäyteprosessi on antanut aikaa aiheen monipuoliselle pohdiskelul-

le laajemminkin kuin vain opinnäytteen puitteissa. Opinnäytteen tekeminen oli antoisaa 

ja opettavaista, ja se syvensi paljon tietämystämme yhteisöllisyydestä. Lisäksi opimme 

näkemään mielenterveystyön kentän huomattavasti laajemmin. Keskinäinen yhteis-

työmme sujui hyvin ja pystyimme jopa kirjoittamaan paljon tekstiä yhdessä. Toisaalta 

erilaiset vahvuutemme täydensivät toisiaan.  

 

Yhteisöllisyyttä voisi jatkossa tutkia pureutumalla syvemmin opinnäytteemme tuloksis-

sa ilmenneisiin yksittäisiin osa-alueisiin kuten luottamukseen ja siihen, mikä luottamuk-

sen syntymiseen vaikuttaa. Myös asiakkaiden omat kokemukset yhteisöllisyyden merki-

tyksestä kuntoutumisessa voisi olla kiinnostava tutkimuskohde. 
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LIITTEET         1 (8) 

Liite 1. Analyysin tulosten raakaversio 

 

YHTEISÖLLISYYDEN MÄÄRITTELYÄ/KUVAILUA 

 

Keitä yhteisöön kuuluu 

• Yhteisöllisyyttä voi olla kaikissa paikoissa missä on ryhmä ihmisiä 
• Yhteisöön kuuluu asiakkaat, henkilökunta ja jossain määrin omaiset 
• Yhteisö on vähän kuin perhe 
• Yksiköiden välinen verkostoituminen 

 

Toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen 

• Yhteisöllisyys on ryhmähenkeä, me-henkeä, sitä että puhalletaan yhteen hiileen 
• Yhteispeliin liittyvä kokemus 
• Yhteinen toiminta 
• Yhdessä tekeminen 
• Tiimityö 
• Kaikki osallistuvat tasaväkisesti 
• Syntyy yhteisissä tilanteissa 
• Yhdessä ollaan voimakkaampia kuin yksin 

 

Ihmisarvo 

• Arvokkaana ihmisenä olemisen kokemus 
• Suvaitsevaisuutta 
• Ihmisiä arvostetaan sellaisina kuin he ovat 
• Toisen työn arvostaminen 
• Toisten huomioonottaminen 
• Tasavertainen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin 
• Asiakkaat ja henkilökunta samalla tasolla 
• Yhteisöllisyys ei sulje pois yksilöllisyyttä 

 

Tavoitteellisuus 

• Yhteinen tavoite 
 

Vaikuttamisen mahdollisuus 

• Vaikuttamisen mahdollisuus yhteisössä 
• Päätökset asioista tehdään yhdessä 

 

Vertaistuki 
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• Tuetaan toinen toisiaan kuntoutumisessa   2 (8) 
• Yhteisöllisyys on vertaistukea 

 

Tunnekokemus 

• Yhteisöllisyyteen päästään tunnemaailman kautta 
• Tunneyhteys 
• Tunnekokemus että kuuluu johonkin porukkaan 
• Perustuu siihen, että ihminen haluaa kuulua johonkin ryhmään 
• Kokemus että on tervetullut 
• Tunnekokemus että minusta välitetään 

 

 

ARVOT YHTEISÖLLISYYDEN TAKANA 

 

Ihmisarvo 

• Kaikkia ihmisiä arvostetaan omana itsenään 
• Ihmisen kunnioittaminen 
• Toisen ihmisen arvostaminen 
• Kokemus ihmisarvosta 
• Ihmisarvon kunnioittaminen 

 

Suvaitsevaisuus 

• Suvaitsevaisuus 
• Erilaisuuden suvaitseminen 
• Erilaisuuden hyväksyminen 
• Toisen ihmisen ymmärtäminen 
• Sallivuus 

 

Tasavertaisuus 

• Tasavertainen suhtautuminen 
• Ehdoton kanssakulkijuus 
• Työntekijä ja asiakas ihmisarvoltaan samalla tasolla 
• Tasavertaisuus 
• Samanveroisuus 

 

Yksilöllisyys 

• Yksilöllisyyden tukeminen 
• Itsemääräämisoikeus 
• Yksilönä kohtaaminen 
• Yksityisyyden arvostaminen 
• Ihmisen oikeuksien kunnioittaminen 

 

Osallisuus 
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• Osallisuuden edistäminen    3 (8) 
• Osallisuus 
• Oikeus vaikuttaa 
• Kuulluksi tuleminen 

 

Voimavaralähtöisyys 

• Voimavaralähtöisyys 
• Potilas ei passiivinen hoidon kohde 
• Potilaan kuuleminen 
• Vastuullisuus 

 

 

MITEN TYÖNTEKIJÄT JA ASIAKKAAT VOIVAT VAIKUTTAA YHTEISÖLLI-

SYYTEEN? 

 

TYÖNTEKIJÖIDEN vaikutus yhtei-
söllisyyden syntymiseen 

ASIAKKAIDEN vaikutus yhteisölli-
syyden syntymiseen 

    
MUIDEN KUNNIOITTAMINEN MUIDEN KUNNIOITTAMINEN 
    
Asiakkaan kuuleminen Toisten ihmisten kunnioittaminen 
Yksilöllinen kohtaaminen Muiden asiakkaiden kunnioittaminen 
Huolehtiminen siitä, että jokainen saa äänensä 
kuuluviin Toisten yksityisyyden kunnioittaminen 

Asiakkaan aito kohtaaminen Erilaisuuden hyväksyminen 
Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen Toisten ihmisten huomioiminen 
Yksityisyyden kunnioittaminen   
Asiakkaaseen kunnioittava suhtautuminen   
Itsenäisyyden tukeminen   
Asiakkaan psyykkisen toimintakyvyn huomioiminen 
    
RAJAT JA RAKENNE   
    
Selkeä rakenne luo turvallisuutta   

Rajoista kiinni pitäminen asiakkaiden toimintaan 
osallistumisessa   

Selkeät pelisäännöt   
Työntekijä vastaa kokonaisuudesta   
Asioista tiedottaminen   
    
TYÖNTEKIJÄN AMMATTITAITO   
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Tavoitteiden huomioiminen menetelmissä 4 (8) 
Tilanteeseen sopivan menetelmän valitseminen   
Menetelmien sopeuttaminen asiakaskunnan vaih-
tuvuuteen   

Strategian tuominen käytäntöön   
Työntekijän ammattitaidon ylläpito   
Työntekijän kouluttautuminen   
Ammattiroolista kiinni pitäminen   
Omana itsenä oleminen   
Työntekijän ammatillinen näkemys   
Työntekijän puhetapa   
Työntekijä riisuuntuu turhista vallan merkeistä   
Itsereflektio   
Kyky olla sopivassa määrin sivussa   
Muuttuvaan maailmaan sopeutuminen   
    
HENKILÖKUNNAN ILMAPIIRI   
    
Henkilökunnan hyvästä ilmapiiristä huolehtimi-
nen   

Toisten työntekijöiden työn tukeminen   
Kunnioitetaan toisen päätöksiä   
Tiimityöskentely   
    
TOIMINTATAVAT OSALLISTUMINEN 
    
Yksilöllisyyden tukeminen Motivaatio 
    
Yksilökeskustelut Ihmisen halu kuulua johonkin ryhmään 
Omaohjaajasysteemi Toisten ihmisten tapaaminen 
Tiedon antaminen Tieto siitä, että minua odotetaan 
Kuntoutussuunnitelma Tunne siitä, että kuuluu johonkin 
  Toisella samanlaisia kokemuksia, kuin minulla 
  Mielekäs tekeminen 
  Mielihyvän kokeminen 
  Onnistumisen kokemukset 
  Hyvä ilmapiiri 
  Turvallisuuden tunne 
  Oman elämän ennakoitavuus 
  Vuorokausirytmin ylläpito 
  Toive paremmasta 
    
Voimavaralähtöinen toimintatapa Vastuullisuus ja aktiivisuus 
    
Työtoiminta Vastuun ottaminen 
Vastuutehtävät Vastuullisten tehtävien hoitaminen 
Asiakkaan pärjäämiseen uskominen Omista velvollisuuksista huolehtiminen 
Kannustaminen Sopimuksista kiinni pitäminen 
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Vastuuttaminen Vastuun ottaminen omasta terveydestä          5 (8) 
Asiakkaaseen luottaminen Aktiivinen rooli omassa kuntoutumisessa 
Ohjaaminen puolesta tekemisen sijaan Vaikuttaminen omaan kuntoutussuunnitelmaan 
    

Asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta edis-
tävät toimintatavat Asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus 

    
Vertaistuki Vuorovaikutustaitojen opettelu 

Tuutorijärjestelmä Vuorovaikutus suoraan muiden asiakkaiden 
kanssa 

  Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
Keskinäiseen vuorovaikutukseen tukeminen Oman mielipiteen ilmaiseminen 

Asiakkaiden kannustaminen tekemään yhdessä Erimielisyyksien hyväksyminen osaksi normaalia 
elämää 

Asiakkaiden kuntoutustavoitteiden jakaminen 
yhdessä Ymmärrys oman toiminnan vaikutuksesta muihin 

Tilan antaminen yhteisölle ristiriitojen ratkaisemi-
sessa keskenään Omien tunteiden ilmaisu/jakaminen 

Vapaan yhdessäolon mahdollistaminen Toinen toistensa opastaminen arjen asioissa 
  Uuden asiakkaan vastaanottaminen yhteisöön 
  Yhteydenpito vapaa-ajalla 
  Vertaistuki 
  Omien kokemusten jakaminen 
  Muiden tukeminen kuntoutumisen tavoitteissa 
  Vertaisryhmien ohjaaminen 
    
Yhteinen toiminta Yhteinen toiminta 
    
Yhteisökokoukset Paikalle saapuminen 
Yhteiset palaverit Yhteisiin asioihin vaikuttaminen 
Yhdessä liikkuminen Toiminnan kehittämiseen vaikuttaminen 
  Paikan toimintaan vaikuttaminen 
Ryhmätoiminta Toiveiden esittäminen 
Yhteinen ateriointi Yhteisistä tiloista huolehtiminen 
Kodin askareiden tekeminen Arjen askareista huolehtiminen 
Yhteisen arjen hoitaminen yhdessä Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 
Yhdessä päättäminen   
Tunteiden jakaminen yhdessä   
Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen   
Vaikuttamisen mahdollistaminen   

Aloitelaatikko, palautekyselyt, asiakastyytyväi-
syyskyselyt   

Toiveiden kuuleminen   
    
Yksikön ulkopuolelle suuntautuminen   
Tutustumiskäynnit   
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Retket ja matkat  6 (8) 
Yhteiskunnan tuominen yksikköön   
Asiakkaan verkoston mukaan ottaminen   
Pyrkimys asiakkaan tukiverkoston jatkuvuuteen    
Suuntautuminen ulkomaailmaan   
 

 

 

MITEN YHTEISKUNTA VOI VAIKUTTAA YHTEISÖLLISYYTEEN? 

 

Kansalaiset 

 

o Erilaisuuden hyväksyminen 
• Ulkomaailman ennakkoluulot 
• Vanhempien ja sukulaisten ennakkoluulot 
• Avoimuus ja sallivuus 
• Erilaisuutta suvaitsevat kansalaiset 
• Lähipiirin suvaitsevaisuus 
• Kansalaisten asenteet 
• Yksikössä vierailevien ihmisten suhtautuminen 
• Lähiympäristön tasavertainen suhtautuminen 
• Psyykkisiin sairauksiin suhtautuminen 
• Lähiympäristön ymmärrys ja joustaminen 
• Työnantajien ymmärrys ja joustaminen 
• Työterveyshuollon tuki 

 

o Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
• Mielenosoittaminen 
• Äänestäminen 

 

o Aktiivinen osallistuminen 
• Läheisten osallistuminen kuntoutujan elämään 
• Lähiympäristön avoin yhteydenpito yksikköön 
• Ystävätoimintaan mukaan lähteminen 
• Kansalaisten kiinnostus tutustua toimintaan 

 

 

Palvelujen järjestäminen 

 

o Palvelujen resursointi 
• Leikkaukset mielenterveystyössä 
• Rahan suuntaaminen 
• Annetaan rahoja mielenterveystyöhön 
• Päättäjät ymmärtävät rahan tarpeen mielenterveystyössä 
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• Tehostamisen ongelma (esim. hoitoaikojen lyheneminen)  7 (8) 
 

 

o Palvelujen tarjonta 
• Kuntouttavan toiminnan tarjoaminen 
• Työllistämistä ja koulutusta edistävät hankkeet mielenterveyskuntoutujille 
• Osallisuutta tukevan toiminnan tarjoaminen 

 

o Palvelujen sijoittaminen 
• Yksiköiden alueellinen sijoittaminen 
• Tilojen tarjonta mielenterveystyölle 
• Integrointi 

 

o Asiakkaiden sijoittaminen oikeisiin palveluihin 
• Ihmisen sijoittaminen oikean palvelun piiriin 
• Kuntoutumisessaan samalla tasolla olevien sijoittaminen samaan paikkaan 

 

 

Järjestöt ja organisaatiot 

 

o Vaikuttamistyö 
• Mielenterveystyön tunnetuksi tekeminen 
• Rohkeasti päättäjien luokse meneminen 
• Tiedon lisääminen yhteiskunnassa 
• Järjestöjen vaikutustyö asenteisiin 
• Järjestöt tuovat uusia asioita ja kehittävät toimintaa 
• Haetaan väyliä osallistua tavallisten kansalaisten maailmaan 
• Tapahtumien järjestäminen 

 

o Yhteistyö  
• Yhteistyö järjestökentällä 
• Yhteistyö kulttuuritoiminnan kanssa 
• Kansalainvälinen yhteistyö mielenterveysjärjestöjen välillä 
• Yhteistyö kirkon kanssa 

 

o Organisaatiotason vaikutus työn tekemiseen 
• Organisaatio määrittelee perustehtävää 
• Organisaation strategia 
• Organisaation tarjoamat koulutukset 
• Organisaation positiivinen julkisuuskuva 
• Työntekijöiden kouluttaminen 
• Työnantaja mahdollistaa työntekijöiden keskinäisen yhteisöllisyyden 

 

Media 

• Median kautta vaikuttaminen  
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• Televisio-ohjelmat     8 (8) 
• Uutisointi televisiossa 
• Uutisointi ja kirjoittaminen lehdissä 
• Miten kirjoitetaan sanomalehdissä 
• Mielenterveysasioiden näkyvyys mediassa 

 
 


	1 JOHDANTO
	2 MIELENTERVEYSTYÖ SUOMESSA
	3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
	3.1 Hyvän kehän teoria
	3.2 Käsitteet
	3.2.1 Yhteisö ja yhteisöllisyys
	3.2.2 Sosiaalinen pääoma

	3.3 Aikaisempia tutkimuksia
	3.4 Opinnäytteen lähtökohta

	4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
	4.1 Tutkimuskysymykset
	4.2 Haastateltavien hankinta
	4.3 Teemahaastattelu ja litterointi
	4.4 Laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi

	5 ANALYYSIN TULOKSET
	5.1 Yhteisöllisyyden kuvailua
	5.2 Arvot yhteisöllisyyden takana
	5.3 Työntekijöiden ja asiakkaiden vaikutus yhteisöllisyyteen
	5.3.1 Muiden kunnioittaminen
	5.3.2 Työntekijät ja asiakkaat: toimintatavat ja osallistuminen

	5.4 Yhteiskunnan vaikutus yhteisöllisyyteen
	5.4.1 Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet
	5.4.2 Palvelujen järjestäminen
	5.4.3 Järjestöt ja organisaatiotaso
	5.4.4 Media

	5.5 Analyysin yhteenveto

	6 JOHTOPÄÄTÖKSET
	6.1 Yhteisöllisyyden kuvailua ja arvot yhteisöllisyyden takana
	6.2 Työntekijät ja asiakkaat
	6.3 Yhteiskunta

	7 POHDINTAA TYÖN EETTISYYDESTÄ JA ONNISTUMISESTA
	LÄHTEET
	LIITTEET         1 (8)
	Liite 1. Analyysin tulosten raakaversio


