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Tutkielmassa on selvitetty kuntien kotisivuilta kerätyn internet-aineiston avulla, mitä 

varsin uusi ja tutkimaton palvelumuoto, kotikuntoutuspalvelu tarkoittaa, missä yhteydessä 

termiä on käytetty sekä millaiset sisällöt, kriteerit, asiakaskunta ja toimintamuodot 

palvelulle on annettu. Lisäksi tutkailemassa on tarkasteltu kotikuntoutukseen liittyviä 

tavoitteita ja odotuksia. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on grounded theory.  

 

Kotikuntoutuskäsitteen ja siihen liittyvien tavoitteiden ja odotusten määrittäminen on 

hahmottunut kodin ja kuntoutuksen käsitteiden laajemman tarkastelun ja määritysten 

kautta. Koti määrittyy välttämättömäksi fyysiseksi tilaksi paikan, elinympäristön ja 

sosiaalisten suhteiden kautta. Kuntoutuskäsite on laajentunut ja sen piiriin kuuluu kaikkea 

kuntoutukseksi määritelty toiminta.  Kotikuntoutus määrittyy laaja-alaiseksi kuntien 

määrittämäksi toiminnaksi, jolla tavoitellaan kuntoutujan kokonaisvaltaista kuntoutumista 

mahdollisimman normaaliin elämään.      

 

Aineiston analyysi osoittaa, että kotikuntoutus on avopalvelua ja se määrittyy sosiaaliseksi 

kuntoutukseksi. Kotikuntoutuksen avulla tuetaan kuntoutujia itsenäiseen, mielekkääseen ja 

normaaliin elämään tavoitteena kannattelevan arjen mahdollistuminen. Kotikuntoutuksen 

tärkeimpiä toimintamuotoja ovat kotikäynnit sekä tuki ja ohjaus. Sisällöltään palvelu liittyy 

konkreettisesti kuntoutujan kodista, itsestä ja päivittäisistä toiminnoista huolehtimiseen, 

toimintakyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen sekä sairauden ja terveyden hoitoon. 

Kuntoutujalle pyritään turvaamaan ja mahdollistamaan itsenäistä asumista ja 

toimintakykyä vahvistavat sosiaaliset verkostot. Palvelun odotetaan olevan 

ennaltaehkäisevää, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Kotikuntoutuksen asiakkaaksi 

tullaan pääsääntöisesti viranomaisen lähettämänä. Kotikuntoutukseen asiakkuuskriteereitä 

ovat kuntalaisuus, terveydentila, elämäntilanne sekä henkilökohtaisten ominaisuudet. 

Kotikuntoutus määrittyy määräaikaiseksi, suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi 

palveluksi. Asiakkuuden peruste on vapaaehtoisuus ja kuntoutujan odotetaan olevan 

aktiivinen omassa kuntoutumisessaan. Kotikuntoutuspalvelun kehittäminen liittyy 

avohuollon kehittämiseen, organisaatioiden kehittämiseen sekä palvelujen kehittämiseen.  

_________________________________________________________________________  

Avainsanat: koti, kotikuntoutus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, avopalvelu, kotikäynti  
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1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella 18–64-vuotiaiden mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien kotiin vietävää itsenäistä asumista tukevaa kotikuntoutuspalvelua, sille 

asetettuja tavoitteita ja odotuksia sekä määrittää kotikuntoutus-käsitettä. Tutkielmani aihe 

on peilausta suoraan omasta työstäni aikuissosiaalityön kentältä ja kiinnostuksestani löytää 

keinoja auttaakseni asiakkaita inhimilliseen elämään omassa kotonaan. Tutkielmassani 

rajaamani erityisryhmän ja heidän palvelutarpeidensa esille tuomisella toivon olevan 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta, koska näen heidän asemansa jääneen heikoksi 

palvelujärjestelmän kehittämisessä. Kyseisen asiakasryhmän ikä viittaa aktiiviseen 

opiskeluelämään, työssäkäyntiin sekä itsenäiseen asumiseen. Tutkielmani kohderyhmällä 

on ongelmia näiden osa-alueiden toteutumisessa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ovat 

jääneet kotiin tuotettujen palvelujen suhteen katvealueelle. Heidän kotona asumisen 

turvaamisessa esiintyy tarvetta, mutta toimivia palveluja, etenkään ennaltaehkäisevinä 

toimenpiteinä, ei ole järjestetty. 

 

Hyvä ystäväni on kertonut suunnitelleensa opiskelukaverinsa kanssa 1990-luvun alussa 

yrityskurssilla mielenterveyskuntoutujille suunnatun kotiin annettavan palvelun, jonka he 

nimittivät aktiiviseksi kotikuntoutukseksi. Mielestäni tämä on hämmästyttävä 

yhteensattuma. Reilu 20 vuotta sitten heidän yrityssuunnitelmaansa kehuttiin mainioksi, 

mutta sille ei arvioitu minkäänlaisia menestymisen mahdollisuuksia, koska palvelulle ei 

ollut tuolloin yhteiskunnallista tilausta. Juho Saari (2015) on tuonut esille, että kaikkein 

heikoimmassa asemassa ovat ne suomalaiset, jotka eivät pääse valtaväestön, virkamiesten 

sekä politiikan huomion kohteeksi ja keskustelun keskiöön (Saari 2015, 20). Nykyisellään 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin sekä heidän palveluntarpeidensa turvaamiseen on 

alettu kiinnittää enemmän huomiota palvelurakenteen avopainotteisuuden ja kustannusten 

vähentämispyrkimyksen myötä. 

 

Kotiin annetut palvelut ovat käynnistyneet 1940-luvulla lapsiperheille suunnatusta 

kotipalvelusta (Ikonen & Julkunen 2007, 36) ja nykyisin niitä edustavat ennen kaikkea 

vanhusten kotipalvelu, lastensuojelun perhetyö sekä osin palautettu lapsiperheiden 

kotipalvelu. 1990-luvun lama vaikutti siihen, että Suomessa, kuten muissakin 
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teollisuusmaissa, on pyritty julkisten menojen karsintaan ja kasvun rajoittamiseen 

(Julkunen 2001, 11–13). 1980-luvun lopulta alkanut palvelurakennemuutos tarkoitti muun 

muassa palvelujen siirtämistä laitoksista avohoitoon (Vaarama, Arajärvi, Kokko, 

Kotilainen, Noro, Päivärinta, Sinervo & Topo 1998, 7–9). Kunnat saivat uutta 

päätäntävaltaa samalla kun tapahtui suuria rakennemuutoksia. Laman seurauksena 

keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousi luonnollisesti taloudellinen säästö, jonka 

seurauksena kunnissa lisääntyi hintatietoisuus palvelujen tarjonnasta. (Sinervo 2001, 5-6.) 

Perusterveydenhuollon toiminta muuttui palvelurakennemuutoksen myötä voimakkaasti 

1990-luvulla. Laitoksista kotiutettiin lukuisa määrä potilaita kehittyvien palveluasumisen 

ja tukipalvelujen piiriin. Avohoidon työntekijöille tämä merkitsi uusien, vaikeahoitoisten 

sekä heterogeenisten asiakasryhmien hoitamista. (Sanerma 2009, 30.) 

 

Sosiaalisiksi ongelmiksi määriteltyjen asioiden hoitovastuu kuuluu 

hyvinvointivaltiodiskurssin mukaisesti julkiselle vallalle. Asunnon tai kunnollisen asunnon 

puutteen ratkaisuina voidaan nähdä asuntopoliittiset keinot turvaamaan muun muassa 

riittävä määrä vuokra-asuntoja. Puutteellista asumista voidaan tarkastella myös 

mikrotasolta käsin, väestöryhmittäisesti. Puutteellisesti asuvilla ihmisillä on usein nähty 

olevan ominaisuuksia, kuten alkoholiongelma, jotka määrittävät heidät asuntopolitiikan 

erityisryhmiin. Pelkän asunnon järjestäminen ei riitä, vaan heille on tarpeen järjestää 

hoidollisia ja huollollisia toimenpiteitä osin sosiaaliviranomaisten toimesta.   Nämä kaksi 

puutteellisen asumisen näkökulmaa ovat kulkeneet rinnakkain erilaisissa mietinnöissä ja 

raporteissa toisistaan erillisinä. Asuntopolitiikan suunnittelu leimaavaksikin nähdyn 

erityisryhmäjaottelun avulla ei ole onnistunut, koska se ei ole kytkeytynyt riittävästi 

kunnollisten asuntojen ja taloudellisten resurssien kysymykseen. (Jokinen & Juhila 1991, 

1, 5-7.) 

 

Nykyisinä asuntopoliittisina tavoitteina ovat sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisten ja 

vakaiden asuntomarkkinoiden mahdollistaminen, erityisryhmien asumistarpeiden 

turvaaminen sekä asumisen laadun kehittäminen. Asuntopolitiikalla edistetään muun 

muassa kohtuuhintaista asumista sekä kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia 

elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 

Keskeisenä tavoitteena on lisätä erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnattua vuokra-

asuntotuotantoa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen kehittäminen on liitetty 

osaksi pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa sekä kansallista mielenterveys- ja 
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päihdesuunnitelmaa 2009–2015. (Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 

vuosille 2012–2015, 1, 8.) Erityisryhmien asumiseen liittyvän tarveselvityksen taustalla on 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden huono-osaisuuden ja syrjäytymisriskin suuruus. 

Ongelmat kyseisten erityisryhmien keskuudessa lisääntyvät jatkuvasti eivätkä he hakeudu 

tai osaa hakeutua avun piiriin. Tällöin julkinen sektori ei pysty turvaamaan mielenterveys- 

ja päihdepalveluja. Toisaalta avohuoltopainotteinen palvelujärjestelmä ei ole taannut 

riittävästi henkilökuntaa avopalveluiden piiriin. (Eronen, Lónden, Perälahti, Siltaniemi & 

Särkelä 2010, 59–61.) 

 

Mielenterveyskuntoutujien asumista ja palvelukokonaisuutta koskevien suositusten ja 

tavoitteiden mukaista on turvata pysyvä asuminen kuntoutujan omassa kodissaan. 

Hoitojaksolla ollessa pyritään turvaamaan paluu omaan kotiin. Asumisen laadun on 

vastattava yleisiä asumisen standardeja. Kuntoutujille turvataan riittävät ja 

tarkoituksenmukaiset kuntouttavat palvelut niin omassa kuin asumispalvelun yksikössä 

asuville kuntoutujille. Onnistuneesti hoidetut mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 

vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia ja parantavat kuntoutujien elämänlaatua. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 24–26.) Päihteiden ongelmakäyttäjät kuuluvat 

mielenterveyskuntoutujien ohella asunnottomuuden riskiryhmään. Elämäntilanne voi 

muodostua hallitsemattomaksi eikä kuntoutujalla välttämättä ole kykyä pitää huolta 

itsestään ja asioistaan. (Manninen & Tuori 2005, 10.) Vaikeista päihdeongelmista kärsivät 

eivät välttämättä ole motivoituneista kuntoutumiseensa tai heidän kuntoutumisensa horjuu, 

mikä lisää heidän asuttamisensa haasteellisuutta (Granfelt & Hynynen 2005, 161). 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen järjestäminen on kallista. Kunnista riippuen 

palvelu on järjestetty omana toimintana ja/tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostettuna 

toimintana. Monissa kunnissa on etsitty edullisempia ratkaisuja ja porrastettuja palveluja 

avohoidon suuntaisesti laitosmaisen asumispalvelun rinnalle. Asumispalvelujen 

porrastuksessa taloudellisena lähtökohtana on, mitä lähemmäs itsenäistä asumista 

mennään, sitä edullisempaa palvelu on. Asumispalveluportaita ovat tuen tarpeen määrän ja 

kalleusjärjestyksen mukaisesti tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu 

asuminen. Omassa kotona asumisen tukeminen ja tätä kautta yhteiskuntaan 

integroituminen yleisten palvelujen piiriin on kuitenkin ensisijaista. Nykyisen 

palvelujärjestelmän rakenteen ja kotiin tuotettujen palvelujen tarkastelu tutkielmassani on 

siksi tärkeää ja ajankohtaista. 
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Tarkoituksenani on selvittää 47 suomalaisen kunnan kotisivuilta kerätyn internet-aineiston 

avulla, millaisia erilaisia merkityksiä kotikuntoutus-käsitteellä Suomessa on ja missä 

yhteydessä käsitettä on käytetty. Määritän mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

kohdennettua kotikuntoutuspalvelua sisällön, asiakkuuden, toiminnan lähtökohtien ja 

toimintamuotojen kautta. Lisäksi esittelen kotikuntoutuspalveluun liittyviä tavoitteita, 

odotuksia, kehitysnäkökulmia sekä piirteitä, jotka liittävät palvelun kiinteästi 

yhteiskunnalliseen kontekstiin. Näen tutkimuksen tarpeellisuuden ja merkityksen 

lisääntyvän asiakasmäärän, tiukentuvan talouden ja inhimillisen elämän näkökulmista. 

Asianmukaisen asumismuodon järjestyminen asumiskyvyn ja asumistarpeiden mukaisesti 

voi olla haastava ja pitkäaikainen prosessi. Oma koti ja omassa kotona asuminen eivät aina 

ole itsestään selviä asioita, ja asumismuotona järkevin ratkaisu. 

 

Selvennän aluksi kodin käsitettä sekä kodille annettuja merkityksiä tutkimuskirjallisuuden 

kautta. Joskus koti ja sen merkityksellisyys horjuu tai murtuu erilaisten uhkien, kuten 

häädön tai erotilanteen vuoksi. ”Kodin murha” on dramaattinen, mutta kuvaava käsite 

elämän ristiaallokkojen vaikutuksista ja ihmisen voimattomuudesta vaikeiden 

elämäntilanteiden edessä. Kodin erityisyys palvelujen antamisen ja saamisen paikkana on 

merkityksellistä huomioida. Olen päätynyt käyttämään tutkielmassani käsitettä oma koti 

kuntoutujien asumisessa, koska kodin merkitys on laaja verrattuna esimerkiksi asunnon 

käsitteeseen. Kodiksi kutsuttu paikka kunnioittaa asiakkaan omaa tilaa ja luo pysyvyyden 

tuntua. Koti antaa merkityksellisyyttä enemmän sen asukkaalle ja kohottaa asiakkaasta 

lähteviä tarpeita ja näkökulmia. 

 

Kuntoutuksen määrittämisen kautta olen päätynyt käyttämään mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujista yhtenäistä käsitettä kuntoutuja(t). Näiden kahden erityisryhmän 

eriyttämiseen ei ole tutkimuksellista tarvetta, vaikka kunnissa kotikuntoutuksen 

kohderyhmät vaihtelevatkin. Kuntoutuksen määrittäminen on tärkeää, sillä kuntoutuskäsite 

ja kuntoutujaryhmät ovat muuttuneet ajan myötä. Tarkastelen kuntoutusta 

kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutuskäsityksen kehittymisen kautta. Lisäksi tarkastelen 

lähemmin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutumista ja kuntoutujana olemista. 
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2 KOTI KOTIKUNTOUTUKSESSA 

 

2.1 Kodin moninainen määrittyminen 

 

Sana ”koti” on poliittisesti ja emotionaalisesti latautunut. Kodin merkitys globaalien 

vaikutusten määrittämässä maailmassa ei ole kaikille itsestään selvä, koska siihen liittyy 

kysymyksiä paikan, tilan, kuulumisen sekä kiinnittymisen liittymisestä toisiinsa. Sanana 

koti herättää moneen suuntaan aukeavia mielikuvia. Koti viittaa taloon tai asuntoon, 

toisaalta kotiseutuun tai kotimaahan (Huttunen 2002, 50.) Avtar Brahin (1996) mukaan 

kotimaana ja paikkana koti herättää puolestaan kysymyksiä juurista ja kotoisin olemisesta, 

muistoista ja tuttuuden tunteesta (Brah 1996, 2). Ihmisille muodostuu emotionaalinen 

suhde omaan kotiin (Saari 2015, 22). 

 

Leena Autonen-Vaaraniemi (2009) mainitsee miehiin ja koteihin liittyvässä 

väitöskirjassaan, että kotiin liittyvä tutkimusta on tehty paljon monelta eri näkökulmalta. 

Tutkimuksissa koti on nähty osana laajoja kokonaisuuksia, kuten pitkät aikakaudet sekä 

yhteiskunnalliset rakenteet. Koti voidaan liittää myös talouden ja teknologian 

kehittymiseen. Koti liittyy elämäntapojen, elinolojen sekä perheen tutkimukseen vahvasti 

muutoksen näkökulmista. Yhteiskuntatieteellisessä kodin tutkimuksessa keskeisinä 

teemoina ovat kodin lähestyminen elinympäristön, asumismuodon ja esinemaailman kautta 

sekä kodin näkeminen sosiaalisen suhteiden paikkana. (Autonen-Vaaraniemi 2009, 23, 28.) 

Anni Vilkon (2010) mukaan yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa on pääsääntöisesti 

keskitytty tutkimaan perhettä ja asumista kodin jäädessä tieteellisen tiedon katveeseen. 

Koti on saanut romantisoituja merkityksiä turvallisena ja pysyvänä yksityisenä paikkana 

yksilöiden elämässä. Kodin kielteisten, tuhoavien ja ristiriitaisten tekijöiden esille 

nostamisen lisäksi tarvitaan kodin käsitteellistä avaamista, uudelleen paikannusta ja 

konkreettista tutkimusta. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa koti onkin nähty 

tutkimuskohteena työtä ja perhettä vähäarvoisempana. (Vilkko 2010b, 12–13.) 

 

Laura Huttusen (2002) maahanmuuttajiin liittyvässä tutkimuksessa koti kuvautuu muistin 

ja tulevaan suuntautumisen risteyskohdassa. Neuvottelua käydään ensinnäkin paikan, 

muistikuvien sekä tilan, toisaalta perheen ja ihmissuhteiden välisistä merkityksistä. Lisäksi 

arjen ja laajemmin yhteisön jäsenyyden väliset merkitykset ovat neuvottelujen kohteena. 
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Koti näyttäytyy kiintopisteenä tai paikkana, josta ollaan suhteessa ympäröivään 

maailmaan. Toisille fyysinen aistein koettu talo tai asunto on kiintopiste, ja toisille 

puolestaan perhe ja ihmissuhteisiin kiinnittyminen. Kotiin liittyy läheisesti mielekkääksi 

koettujen asioiden tekeminen, oman ruumiin ja ympäristön hallinta sekä toimijuuden 

mahdollistuminen. Kodin etsinnässä suunnataan sinne, missä hyvä koti mahdollistuu. 

(Huttunen 2002, 97, 328–329.) 

 

Autonen-Vaaraniemen (2009) tutkimuksessa koti määrittyy miesten levollisen olemisen, 

mielihyvän ja työnteon paikkana, jossa voi toimia omaehtoisesti. Kodin merkitykset 

kietoutuvat esimerkiksi luontoympäristön ja saunomisen merkityksiin. Keskeisintä ei ole 

kodin tilallisten rajojen ylläpitäminen, vaan kodin tila on avoin, laaja ja muuttuva. Miehet 

eivät myöskään osoita omaa tilaansa esineiden avulla. Mielenkiintoinen näkemys 

tutkielmani kannalta on iän, toimintakyvyn ja terveyden vaikutukset kodin vapauden tai 

sitovuuden merkitykseen. Sairaus voi sitoa kodissa yksin olemiseen ja yksinäisyyteen. 

Yhteiskunnalliset, kulttuuriset sekä materiaaliset resurssit vaikuttavat asumismuotoon ja 

kotiympäristöön. Miehillä, tai ihmisillä ylipäätään, ei ole siten kotiin liittyvissä asioissa 

yhtäläisiä valinnanmahdollisuuksia. (Autonen-Vaaraniemi 2009, 163, 285–289.) 

 

Vilkon (2010) kotiin liittyvässä tutkimuksessa henkilökohtainen koti on paikannettava, 

lokalisoitava maantieteellisesti määritettävissä olevaan paikkaan. Omaelämänkerrallisesti 

kerrottuna koti näyttäytyy inhimillisen toiminnan ja fyysisen tilan yhteenliittymänä. Kodin 

piiriin luokitellaan kuuluvaksi läheiset ihmiset ja heidän kanssaan luotu sosiaalisuus sekä 

materiaalinen kodiksi eletty paikka. Koti merkitsee turvallisuutta, ihmissuhteita, itselleen 

olemista, esinemaailmaa sekä kodin tunnusta syntyvää tunnelmaa. Kotiin liittyy odotuksia 

ja toiveita. Ihmiset suunnittelevat elämäänsä, unelmoivat ja pyrkivät valinnoillaan elämään 

todeksi kokemuksellista kotiaan. Koti voidaan nähdä suhteellisen pysyvänä 

muodostelmana. Koti tukee ja kannattelee ollen samalla asujansa tuote. Kodin tuntua on 

kuitenkin synnytettävä ja ylläpidettävä, jotta jokapäiväisen toiminnan vaateet eivät saa 

kodin tuntua horjumaan. (Vilkko 2010a, 35–37, 51.) 

 

Asko Suikkanen ja Marika Kunnari (2010) tuovat artikkelissaan esille sosiologisia kodin 

käsitteellistyksiä sekä ihmisten omia näkemyksiä kodista ja arjesta. Idealistisimmillaan koti 

on fyysinen ja yksityinen turvapaikka. Ihmisillä on mahdollisuus vetäytyä yksityiseen 

paikkaan suojaan ulkoisen maailman vaatimuksilta. Kotiin ei tarvitse päästää ketään 
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ulkopuolisia, joita ei halua lähelleen. Paikkana koti mahdollistaa turvallisuuden tunteen ja 

voimien keräämisen arjen haasteita vastaan. Kodin arkisista asioita nauttiminen, kuten 

takkatulen ääressä istuminen tai kahvikupposen juominen lempinojatuloissa, ovat pieniä ja 

tavallisia voimaannuttavia asioita ihmisten elämässä. (Suikkanen & Kunnari 2010, 76–79.) 

Suikkanen ja Kunnari vertaavat kotia ja kotona olemista Erving Goffmanin näkemykseen 

(1990) yksityisenä alueena kuvautuvasta näyttämön tausta-alueesta, jossa jokaisella on 

mahdollisuus olla omana itsenään, kuin kotonaan (Goffman 1990, 69–70). Jokaisella tulisi 

olla mahdollisuus olla kodin turvassa omana itsenään juuri sen näköisenä ja oloisena kuin 

on (Suikkanen & Kunnari 2010, 76). 

 

Oma koti ja kokemukset kodista ovat merkittävinä tekijöinä subjektiivisen hyvinvoinnin 

kokemisessa. Kodilla on paikallinen, ajallinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa. Kodin 

merkitykset ovat yksilöille erilaisia. Yleiset ulottuvuudet, kuten ikä, sukupuoli ja 

taloudellinen asema, vaikuttavat mieltymyksiin, valinnan mahdollisuuksiin sekä 

liikkumavaraan. Kodin tekemisen prosessi on jatkuvaa mielessä ja konkretiassa tapahtuvaa 

aaltomaista liikettä. Alati muuttuvassa myöhäismodernissa maailmassa koti on jatkuvassa 

muutoksessa tehden siitä epävakaan dynaamisen kentän. Työn irtaannuttua asumisesta on 

kodin asema heikentynyt ja kodista on tullut eri elämänalueiden yhteensovittamisen 

paikka. Koti on kuitenkin nimitys intiimille paikalle, jota pidetään yllä ja hoivataan 

vastavuoroisesti. Koti on turvallinen, taattu ja tuttu tila, johon kiinnitämme psykofyysisiä 

tunteita. (Vilkko 2010b, 12–14, 16–17.) 

 

Kodin käsitteen monimuotoisuus ja laaja-alaisuus on nähtävissä jo edellä esitettyjen 

tutkimusten kautta. Kodin käsitteellistämisessä on tärkeää huomioida ihmisten yksilölliset 

kodin määrittämiset: koti merkitsee kaikille erilaisia asioita, ja koti on eletty sekä tehty 

yksilöllisen elämänhistorian kautta. Tutkielmani kannalta järkevä rajaus ja jaottelu kodin 

käsitteellistämisessä on fyysisen ja sosiaalisen kodin määrittäminen. 

Kotikuntoutuspalvelua saadakseen kuntoutujalla tulee olla oma fyysinen koti, johon 

palvelua voi saada asumisensa turvaamiseksi. Fyysisen kodin ympäristö ja esinemaailma 

merkitys sosiaalisten suhteiden rinnalla ovat merkittäviä asioita kuntoutujien itsenäisen 

asumisen ja kodin rakentumisen onnistumisessa. 
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2.1.1 Koti osana elinympäristöä ja fyysisenä tilana 

 

Ei pelkästään koti vaan myös kodin sijainti ja elinympäristö ovat tärkeitä asioita. Kodin 

sijoittuminen lähelle tärkeitä palveluja, kuten kauppa, apteekki ja terveydenhuolto, 

korostuu terveydentilan ja toimintakyvyn heiketessä. Kodin sijainti vaikuttaa myös kotiin 

annettavien palvelujen saamiseen, sillä pitkät välimatkat voivat muodostua palvelun 

saannin esteeksi. Sinikka Törmän, Kari Huotarin, Jarmo Niemisen ja Kati Tuokkolan 

(2014) tekemän tutkimuksen mukaan kodin sijainti turvallisella ja rauhallisella 

asuinalueella on ihmisille tärkeä ja merkityksellinen asia (Törmä, Huotari, Nieminen & 

Tuokkola 2014, 18). 

 

Katri Koistinen ja Helena Tuorila (2008) kysyivät, millainen on hyvä elinympäristö. 

Tutkimuksen mukaan ihmiset haluavat tilaa ja väljyyttä ympärilleen, mikä asettaa 

kaavoitukselle haasteita. Asuinalueella sijaitsevat rakennusten odotetaan olevan 

esteettisesti miellyttäviä ja hallitulla tavalla monimuotoisia. Keskustassa asuvat ihmiset 

ovat kuitenkin valmiita asumaan ahtaamminkin, jos he asettavat monipuoliset lähipalvelut 

ja ajanviettopaikat asumismukavuuden edelle. Hyvään elinympäristöön kuuluu 

monimuotoisesti hyödynnettävä lähellä sijaitseva luonto. Liikenteen melu ja saasteet eivät 

saa häiritä asumista ja kävelyreittien sijoittuminen toivotaan kauemmas liikennöityjen 

autoteiden välittömästä läheisyydestä. Asuinalue tulee olla myös turvallinen kaikille 

perheenjäsenille ja julkisen liikenteen sujuva ja riittävä. (Koistinen & Tuorila 2008, 16–

18.) 

 

Julkisilla liikennevälineillä saavutettavat tai lähellä sijaitsevat monipuoliset palvelut ja 

harrastusmahdollisuudet kuuluvat osana hyvään elinympäristöön helpottamaan 

jokapäiväistä elämää. Tärkeitä paikkoja ovat muun maussa pankki, apteekki, 

terveyspalvelut sekä kunnan ja valtion viranomaisten palvelupisteet. Niin sanottujen 

kaljabaarien, Alkon liikkeiden ja ravintoloiden ei sen sijaan toivota sijaitsevan ihan 

asuinympäristön lähituntumassa, sillä niiden arvioidaan keräävän alueen ongelma-

asukkaat, kuten (päihde)kuntoutujat, yhteen paikkaan lisäten häiriökäyttäytymisen 

mahdollisuutta. (Koistinen & Tuorila 2008, 20–22.) Riitta Kuparisen (2008) mukaa 

tällainen niin sanottu nimbly-ilmiö (not in my back yard) liittyy alueiden erilaistumiseen 

rikkaiden ja parempiosaisten sekä köyhien ja syrjäytyneiden välillä (Kuparinen 2008, 57). 

Asuinalueen väestöpohjan niukkuus lisää palvelujen karsimista ja tästä seuraava palvelujen 



9 

 

  

puuttuminen tai yksipuolistuminen vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Asuinalueelta 

kauempana sijaitsevien palvelujen käyttö edellyttää suunnitelmallisuutta, jolloin samalla 

asioimiskerralla hoidetaan monta asiaa säästäen aikaa. (Koistinen & Tuorila 2008, 23.) 

 

Yleinen turvattomuuden tunne, ilkivalta ja häiriköinti heikentävät omaisuuden suojaamista 

ja liikkumisen vapautta. Asukas saattaa joutua linnoittautumaan omaan asuntoonsa 

turvattomuuden ja omissa oloissa mahdollistuvan toiminnan, kuten käsityöt, kodinhoito 

sekä television katselu, vuoksi. Epäsiisti, epämiellyttävä ja huono elinympäristö heikentää 

ihmisten elämänlaatua ja mielialaa. Ihmiset voivat jopa sairastua masennukseen, millä on 

suora vaikutus ihmisen muuhun toimintaan ja käyttäytymiseen. Huono elinympäristö 

katkaisee ihmisten väliset perinteet sekä sukupolvien välisen jatkumon. Ihmiseltä viedään 

omaan elämään liittyvien valintojen tekemisen mahdollisuudet. (Koistinen & Tuorila 2008, 

18–20, 23–25.) 

 

Tutkielmassani asumismuotojen kahtiajaoksi määrittyy omistusasuminen sekä valtion 

tukema ja yksityinen vuokra-asuminen. Kuntoutujalla ei välttämättä ole vaihtoehtoja 

asuinpaikkaansa tai asumismuotonsa valinnan suhteen oman mieltymyksensä mukaisesti, 

sillä tulot muokkaavat osaltaan asumisen tarpeita ja mahdollisuuksia. (Siikanen & Tyrkkö 

1993, 129–133.) Osalla kuntoutujista voi olla omistusasunto, jossa hän voi jatkaa itsenäistä 

asumista kotiin saatavan avun turvin. Arvioni mukaan vuokra-asuminen on kuitenkin 

pääasiallinen kuntoutujan asumismuoto, koska heillä erityisryhmänä esiintyy muun muassa 

paljon asumiseen liittyviä ongelmia ja kodittomuutta. 

 

Kodin tuntua luodaan materiaalista ympäristöä muokkaamalla. Asunto kalustetaan ja 

somistetaan sekä kohennetaan ja huolletaan. Kodin tekeminen on vähittäinen ja 

kerroksellinen prosessi. (Vilkko 2010a, 49–50.) Koti remontoidaan usein sen hetkisiä 

sisustusvalintoja noudattaen. Oma sisustusmaku löytyy sekä täydentyy vuosien myötä ja 

mikäli mahdollista, koti uskalletaan sisustaa yksilöllisemmäksi muista kodeista poiketen. 

Kodin rakentamisessa merkitykselliset muistoja kantavat esineet synnyttävät kodin tuntua. 

Koneet ja laitteet sitä vastoin koetaan merkityksettömämpinä; niitä saa tarvittaessa rahalla 

uusia. (Leppihalme 2010, 91–95.) Tiina Huokuna (2010) tuo esille kodin esineiden taustan, 

esinehistorian ja näkijänsä muistot. Pienet muistoesineet saattavat kulkea kymmeniä vuosia 

ihmisten mukana kodista toiseen, vaikka kodin sisustamiseen on usein liittynyt 

tarpeellisuus ja järkevyys mukavuuden rinnalla. (Huokuna 2010, 115–118.) 
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Riitta Granfeltin (1998) kodittomia asuntolassa eläviä naisia käsittelevän tutkimuksen 

mukaan kotia tehdään kukkien kautta ja niitä hoitamalla, sillä asuntolan huoneen 

tekeminen viihtyisäksi on kodin tekemistä. Nuket ja nallet voivat edustaan kaivattua 

ymmärtämystä ja hellyyttä, kavereita, kun perhe on rikkoutunut. Valo ja värikkäät tekstiilit 

tekevät kodin lemmikkien ohella. Mieluisat esineet ja huonekalut ovat kodin luomisessa 

tärkeitä, sillä kodikas koti on paikka, jossa sielun on hyvä olla. (Granfelt 1998, 108–114.) 

Marja-Liisa Honkasalon (2004) mukaan kodin tärkeisiin tehtäviin liitetään myös 

muistaminen ja muistelu. Kodista ei välttämättä hävitetä vanhoja tavaroita, koska ne 

liittyvät perheen yhteiseen historiaan, juuriin. Valokuvilla on erityinen merkitys ihmisille, 

sillä niiden avulla ihmiset paikatuvat sukuun, jatkumiseen sekä aikaan. (Honkasalo 2004, 

70–75.) Paikka voi myös torjua asujansa. Asunnossa eläminen voi olla tilapäistä, mikä 

tekee asujalle välinpitämättömyyden tunteen. Tavarat jätetään laatikoihin odottamaan 

seuraavaa muuttoa. (Vilkko 2010a, 49–50.) 

 

Oma kotikaan ei välttämättä tarjoa kiinni pitävää ympäristöä, sillä elämäntilanne on voinut 

muuttua merkittävästi. Uudenlaisten elämänsisältöjen löytämisessä ja niiden omaan 

elämään sopeuttamisessa tarvitaan kiinni pitävää ympäristöä, jossa voi pohtia elämäänsä ja 

valmistautua uuden elämän vaalimiseen (Väyrynen 2007, 169). Honkasalo (2004) 

ymmärtää paikan kiinni pitävänä ympäristönä. Suhde paikkaan muodostuu elettynä 

jatkuvuutena. (Honkasalo 2004, 60–63.) Fyysinen tila on elettävä ja tehtävä kodiksi 

(Vilkko 2007, 14–18). 

 

2.1.2 Koti sosiaalisten suhteiden paikkana 

 

Kotiin liittyvät ihmisten kodin piirin keskinäiset suhteet sekä suhteet ympäristöön 

(Kietäväinen 2010, 139). Kotiin liitetäänkin kiinteästi ajatukset perheestä, suvusta, 

ystävistä sekä kuulumisesta sosiaalisiin verkostoihin (Brah 1996, 4). Aino Mannisen 

(2010) mukaan kodin ulkopuoliset suhteet ovat esimerkiksi uudelle paikkakunnalle 

muuttaessa tärkeitä kotiutumisen kannalta. Kotoa lähteminen ja kotiin palaaminen 

mahdollistavat ympäristöön, ympäröivään luontoon ja ihmisiin tutustumisen.  (Manninen 

2010, 203–204.) Leppihalme (2010) kuvaa tutkimuksessaan uudella asuinalueella sopivan 

käyttäytymisen oppimista sosiaalisten suhteiden kautta ”naapureiden katseiden 
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avustamana”. Asuinalueen normit otetaan käyttöön yrityksen ja erehdyksen kautta. 

(Leppihalme 2010, 92.) 

 

Koistinen ja Tuorila (2008) esittävät tutkimuksensa perusteella, että aikuiset haluavat asua 

oman ikäisten ihmisten keskuudessa, mikä mahdollistaa omien tarpeiden ja toiveiden 

toteutumista ja yhteisöllisyyttä. Ihmissuhteiden hoitaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen 

mahdollistuvat esimerkiksi kahviloissa. Huonossa elinympäristössä naapurit eivät tunne 

toisiaan, mikä voi osittain johtua suurten kerrostalojen nopeista asukasvaihdoista. 

Samanhenkisten naapureiden puuttuminen lisää yksinäisyyttä ja ennakkoluulot 

ulkomaalaistaustaisia ja erilaisia erityisryhmiä, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, 

tulevat esille. (Koistinen & Tuorila 2008, 23–25.) 

 

Kodin rooli henkisen hyvinvoinnin luovana paikkana on suuri. Kotiin liittyy kiinteästi 

läheiset ihmiset ja rakastetuksi tulemisen kokemukset. (Suikkanen & Kunnari 2010, 77.) 

Riittääkö pelkkä ympäristö, kun koti ei enää tarjoa yhteisöllistä kanssakäymistä, ihmisten 

välistä vuorovaikutusta ja yhteisyyden paikkaa? Kanssakäymisen muodot ovat muuttuneet 

lisääntyneen maantieteellisen liikkuvuuden, pienentyneiden ydinperheiden, uusperheiden, 

avioerojen sekä yksin elämisen myötä. Tästä johtuen sosiaalinen verkosto voi olla hyvinkin 

hajallaan koti- ja ulkomaassa. Paikalliset sosiaaliset kontaktit eivät välttämättä ole enää 

paikallisia. (Vilkko 2010c, 231.) 

 

2.2 Koti horjuu ja murtuu 

 

Kodin olemassaoloa ja pysyvyyttä ei välttämättä ajatella ennen kuin kodin piirissä tapahtuu 

jotakin poikkeuksellista. Kodin edustaman pysyvyyden ja turvan kääntöpuolena on 

repeämän tai murroksen mahdollisuus. Kodin rajojen rikkoutuminen sekä kontrollin 

menettäminen luovat sijoiltaan joutumisen tunteen. Murtajana voi toimia kotiin 

tunkeutunut vieras ihminen tai sosiaalinen, emotionaalinen tai ruumiillinen tapahtuma, 

kuten ikääntyminen, sairaus tai avioero. Iso vaurio tunnetasapainossa, kuten läheisen 

kuolema, voi haavoittaa syvästi ja muuttaa suhdetta kannattelevaan ja tukevaan tilaan. 

(Vilkko 2010a, 52–55.) Yleisen turvattomuuden tunne, ilkivalta ja häiriköinti heikentävät 

omaisuuden suojaamista ja liikkumisen vapautta. Asukas saattaa joutua linnoittautumaan 

omaan asuntoonsa turvattomuuden tunteen vuoksi. (Koistinen & Tuorila 2008, 18–20.) 

Intiiminä tilana koti kiinnittyy muuhun yhteiskuntaan. Turvattomuuden tunne ja 
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koskemattomuuden loukkaus mahdollistuvat, jos ulkopuoliset tunkeutuvat kotiin 

väkivaltaisesti ja kutsumatta. (Huttunen 2002, 337.) 

 

Silva Tedre on 2000-luvun puolivälissä kiinnittänyt huomiota kotiin unohdettujen 

vanhusten suureen määrään. Kotiin hoidettujen vanhusten elämä rajoittuu sisätiloihin, kun 

omassa kotona asumista tukeva ja turvaava typistynyt vanhustenhuolto tekee vanhuudesta 

yksityisasian. Turvaksi, suojaksi sekä itsemääräämisalueeksi ymmärretty koti voi muuttua 

vankilaksi eristämällä, marginaalistamalla ja syrjäyttämällä. Hyvinvointiin kuuluu 

sosiaalisuus ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen elämään ja toimintaan, minkä 

mahdollistamisessa heikompiosaisia tulisi auttaa. Koti voi kätkeä hoivan puuttumista, 

mutta myös hoivan huonoa laatua. (Tedre 2006, 161–169.) 

 

Ikääntyvillä ja vammaisilla ihmisillä fyysiset rajoitteet voivat estää kodin ulkopuolelle 

pääsyä tehokkaasti. Myönteisesti nähtynä omassa kotona asuminen kääntyy tällöin 

asujaansa vastaan ja vangitsee hänet omaan kotiin. Näin voi käydä myös mielenterveys- ja 

päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Kodin turva, suoja ja intiimiksi koettu eristää, 

syrjäyttää ja rajoittaa, jolloin kodin fyysiset rajat sulkevat sisäänsä samalla kuin suojaavat. 

Yksin asuvien määrä on Suomessa kasvussa ja heidät koetaan yhdeksi suurimmista 

syrjäytymisriskissä olevasta ryhmästä. Tästä huolimatta Suomessa tiedetään hyvin vähän 

yksin asuvien ihmisten elämätilanteista ja pärjäämisestä. (Tedre 2006, 163–169.) 

 

Sosiaalisten verkostojen hajaantuminen voi merkitä joillekin, etenkin iäkkäämmille 

ihmisille, elämistä omassa kodissaan eristyksissä ulkomaailmasta. Ihmiset, joilla ei ole 

olemassa perheitä, jäävät helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Tällainen edellyttää fyysisen 

ympäristön ja ihmisympäristön merkityssuhteiden syvempää tarkastelua. Ihmisen 

kohdatessa toimintavajeita, sosiaaliset suhteet muuttuvat fyysistä ympäristöä tärkeimmiksi 

materiaalisen kodin väistyessä.  (Vilkko 2010c, 231–232.) Asunnon seinien sisäpuolelle 

rajautunutta kotia ympäröi aina sosiaalinen maailma. Koti muuttuu ahtaaksi ja 

ahdistavaksi, jos koti sulkeen liian tiiviisti sisäpuolelle ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden 

puuttuessa. (Huttunen 2002, 337.) 
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2.2.1 Kodin menettäminen 

 

Kodin suunnattomaksi kuvattu merkitys ihmiselle ei ole muuttumaton. Omassa 

yksityiskodissa asumisen tavoite elämän loppuun saakka siirtää hyvinvoinnin ylläpitämisen 

vastuuta omaisille. (Vilkko 2010c, 229.) Heikentynyt toimintakyky edellyttää sopeutumista 

sekä palvelujen vastaanottamiseen että niistä riippuvaiseksi tulemiseen kotona asumisen 

jatkuessa (Ikonen & Julkunen 2007, 12). Omassa kotona asumisen kestolla on todettu 

olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten selviytymiseen ja mielialaan. Pysyvyys, järjestys 

ja ennustettavuus ovat asumisen positiivisia piirteitä, kun puolestaan esimerkiksi asunnon 

vaihto voi vaikuttaa heikentävästi kuntoutujan terveydentilaan. (Välikangas 2006, 13.) 

Toimintakyvyn heiketessä ympäristöön ja esineisiin liittyy omanelämänkerrallisuutta ja 

muistoja (Vilkko 2001, 56). 

 

Kodin tuntuun liittyy turvallisuuden tunteita. Kodin tunnun ja merkityksen tulisi jatkua, 

vaikka hoivan järjestäminen omalta osaltaan laitostaa yksityiskotia. Kodin luovuttamisen 

prosessi kuvautuu monivaiheisena ja hitaana kiinnipitämisen ja irtioton prosessina. 

Esinemaailmaan liittyvät luopumisen tuntemukset ovat voimakkaita, koska niihin liittyy 

muistoja ja ne konkretisoivat omassa kotona. Joutuessaan luopumaan itselle 

merkityksellisistä tavaroista ihminen luopuu samalla osasta itseään. Tähän näkökulmaan 

peilatessa voidaan hyvin kuvitella, miten kodista luopuminen vaikuttaa kielteisesti 

vanhuksen, kuten myös kuntoutujan, fyysiseen ja sosiaaliseen toimijuuteen. (Vilkko 2001, 

56.) 

 

Yhteiskunnan ilmapiirin kovenemisen ja hyvinvointivaltion perusperiaatteena pidetyn tasa-

arvon mureneminen vaikuttavat yksittäisiin väestö- ja asiakasryhmiin. Ennen kaikkea 

mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset kokevat yhteiskunnallisia epäkohtia. Heillä on 

ongelmia huolehtia itsestään ja tätä kautta heidän asemansa on heikompi. He eivät pysty 

ajamaan omia asioitaan tarpeeksi voimakkaasti ja saattavat saada heikompaa palvelua. 

Viranomaistoimintaa on tästä syystä kritisoitu. Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen 

palvelujen piiriin ei ole helppo päästä, laitoksista kotiuttaminen on liian nopeaa ja 

avohoidon tuki on riittämätöntä. Alas ajetut päihdepalvelut ovat myös saaneet kansalaisilta 

kritiikkiä. (Kainulainen 2006, 82.) Kuntoutujalla ei siis välttämättä ole parhaat mahdolliset 

lähtökohdat oman asumisensa turvaamiseksi ja he kuuluvatkin asunnottomuuden 

riskiryhmään. 
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Köyhyyden ja asunnottomuuden yhdistyminen mielenterveys- ja päihdeongelmiin tuottaa 

erittäin vaikean elämäntilanteen. Syrjäytymisen ja ongelmien vaikeutuminen johtuu usein 

siitä, että ihmiset jäävät helposti harhailemaan palvelujärjestelmään kiinnittymättä 

mihinkään tahoon sotkuisine ongelmavyyhtineen. (Granfelt 1998, 66–68.) Vuokrarästejä 

on usein muodostunut henkilöille, joilla on muita elämänhallintaan liittyviä ongelmia. 

Kuntoutujan kannalta tilanne monimutkaistuu, kun ongelmia korjataan toisistaan erillään 

ilman, että huomioidaan niiden yhteen nivoutuminen. (Kainulainen 2006, 80.) 

Päihdekuvioissa eläminen näyttäytyy epänormaalina, leimaavana ja kotia likaavana. 

”Normaaliutta” osoitetaan kodin siistinä pitämisellä, täsmällisyydellä ja ruokatarvikkeiden 

hankkimisella. Häpeä ja itsetunto-ongelmat vaikeuttavat arjessa toimimista, ja 

leimautumisen sekä toiseuden tuntemukset ovat päällimmäisenä. Asumiseen liittyvistä 

ongelmista ei välttämättä paljon puhuta. (Väyrynen 2007, 153.) 

 

Kodin menettämiseen voi liittyä tunnetasapainossa koettu iso vaurio. Esimerkiksi perheen 

huoltajan kuolema voi aiheuttaa kodista luopumisen taloudellisten tai tunneperäisten 

syiden vuoksi. (Vilkko 2010a, 54–55.) Kodin menettämiseen voi myös liittyä äärimmäisiä 

kokemuksia. Jaana Loipposen (2010) tutkimus valottaa sodan murtamasta kodin 

itsestäänselvyydestä ja sen vaikutuksista ihmisten elämään. Evakuointitarinoissa koti ja 

lähes kaikki kotiin liittyvä oli vain jätettävä, mikä on menetyksen ydintarinaa. (Loipponen 

2010, 146–147.) Pakolaisuudessa, siirtolaisuudessa sekä uudelleen asuttamisessa tulee 

epäjärjestyksen, sijoiltaan menon sekä vierauden tunnetta (Vilkko 2010a, 53). Poliittisen 

väkivallan tuottaman kärsimyksen konteksti poikkeaa esimerkiksi sairauden tuottaman 

kärsimyksen kysymyksistä merkittävästi. Sota muuttaa tutun kodin maiseman 

ymmärryksen ylittäväksi julmuuden ja väkivallan maisemaksi. Koti ja kotiseutu on 

menetetty ja sosiaaliset verkostot hajoavat ystävien sekä omaisten joutuessa pakenemaan 

kotiseuduiltaan ympäri maailmaa. Sodan ja pakolaisuuden kokemukset kulkevat muistissa 

ja vartalossa kaikkialle; kiinnittyminen uuteen paikkaan on ongelmaista. (Huttunen 2002, 

139–140, 192–198.) 

 

Douglas J. Porteous ja Sandra E. Smith (2001) tuovat esille vahvan käsitteen rikoksesta 

kotia vastaan, kodin murhan (domicide). Tällöin on kyseessä ihmisen tai luonnon 

aiheuttamista ympäristömuutoksista, katastrofeista tai sodan kaltaisesta väkivallasta. 

Yllättävät tapahtumat ovat ihmisten kokemana henkirikoksen kaltaisia. Ihmisten 
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jokapäiväinen tilallisuus ja sen varaan rakentunut arki järkkyy ja vaurioituu. (Porteous & 

Smith 2001, 3-14.) Yi-Fu Tuanin (2006) mukaan kodin murhassa on kyse enemmästä kuin 

arkea vaurioittavista tekijöistä. Paikka ja minän eheys sulautuvat yleensä toisiinsa, ja 

paikan pysyvyyden uhkaaminen uhkaa myös yksilöä. (Tuan 2006, 16.) 

 

2.2.2 Kodittomuus ja asunnottomuus 

 

Saaren (2015) mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa ovat pitkäaikaisasunnottomat, 

jotka täyttävät äärimmäiset huono-osaisuuden tunnusmerkit, kuten koulutuksen puute, 

sosiaalisten suhteiden haurastuminen sekä pitkäaikaistyöttömyys (Saari 2015, 16). 

Suomessa asunnottomiksi määrittyvät kansalaiset, jotka asuvat ulkona tai 

tilapäismajoituksissa, kuten ensisuojassa, tilapäisesti asuntoloissa ja majoitusliikkeissä 

asuvat, sekä erilaisissa laitoksissa, hoito- ja huoltokodeissa asuvat. Asunnottomiksi luetaan 

myös vapautuvat asunnottomat vangit, ja sukulaisten sekä tuttavien luona tilapäisesti 

asunnon puutteen vuoksi majoittuvat ihmiset. (Lehtonen & Salonen 2008, 23.) Suomessa 

selviytyminen ilman asuntoa jo pelkästään kylmän ilmaston vuoksi mahdollistaa laajan 

yksimielisyyden oman asunnon ja lämpimän tilan tarpeellisuudesta (Saari 2015, 22). 

 

Asunnottomuuden ilmiö on monimuotoinen ja sen kuva muuttuu yhteiskunnan muuttuessa. 

Yleisesti asunnottomuuden ilmiö voidaan liittää huono-osaisuuteen ja sen kasautumiseen. 

Erilaisista ponnistuksista huolimatta asunnottomuuden ilmiö ei ole kadonnut minnekään, 

asunnottomien määrä on vain vaihdellut. Asunnottomuus liitetään pääasiassa erilaisiin 

erityisryhmiin ja heidän erityistarpeisiinsa, kuten päihdeongelmista kärsiviin ihmisiin.  

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, itsenäistyvät nuoret, maahanmuuttajat ja vapautuvat 

vangit ovat asunnottomuuden ja sen uhan erityisryhmiä. Tulee huomioida, että 

asunnottomuus itsessään ehkäisee esimerkiksi päihdeongelmasta toipumista, toisaalta 

päihteiden käyttö estää asunnon saantia tai sen säilyttämistä. Asunto voi olla kuntoutuksen 

päämäärä, mutta myös lähtökohta itsenäiselle ja ihmisarvoiselle elämälle. (Lehtonen & 

Salonen 2008, 14, 17, 19–20.) Kodittomuus ei tarkoita arvostelukyvyn ja tahdon 

häviämistä. Ihmiset eivät välttämättä halua ottaa vastaan ihan minkälaista asuntoa tahansa. 

Ihmisille on tärkeää saada oma pesä, koti. (Loipponen 2010, 154–155.) 

 

Saaren näkemys siitä, että asumista ei voi korvata millään muilla resursseilla, kuten 

koulutuksella, on herättävä. Tähän näkemykseen voidaan peilata sitä, että julkisen vallan 



16 

 

  

puuttuminen asunnottomuuteen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämään ja elintasoon. 

(Saari 2015, 16.) Asuntojen määrään liittyvä ongelma ei ole vieläkään kokonaan poistunut, 

mutta sen lisäksi asuntojen hintataso on liian korkea. Pula kohtuuhintaisista vuokra-

asunnoista heikentää muun muassa nuorten itsenäistymistä. 90-luvun laman köyhyyden 

vaikutuksen lisäksi asunnottomuuteen on vaikuttanut muun muassa terveyspalvelujen 

rakennemuutoksen suuntautuminen laitoshoidosta avohoitoon. Mielenterveyskuntoutujat ja 

vammaiset tarvitsevat mahdollisuuksia tuettuun asumiseen eikä asuntoja ole ollut riittävästi 

tarjolla. Vapautuvien vankien ja päihdekuntoutujien asema asuntomarkkinoilla on aina 

ollut erittäin heikko. (Lehtonen & Salonen 2008, 16.) 

 

Viime vuosina kuva asunnottomuudesta ja sen syistä on muuttunut. Asunnottomuuden 

varsinaisena pullonkaulana ei voida enää pitää asuntojen riittämättömyyttä. Käytännön 

kokemukset ovat osoittaneet, että asuntojen tuottamisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota 

myös asumisen taitoihin. Elämän kokonaisuuden kannalta keskeistä on asumisen hallinta ja 

asunnon säilyttäminen. Kaikilla taidot eivät riitä itsenäisestä asumisesta suoriutumiseen ja 

asumisen hallintaan. Asumiseen liittyvät ongelmat ennakoivat vaikeuksia myös muilla 

elämän osa-alueilla. Asumisrakenne on muuttunut enenevissä määrin kohti 

omistusasumista. Tästä on seurannut vuokra-asujien haastavampi kirjo eikä 

vuokranantajilla ja isännöitsijöillä ole riittäviä valmiuksia kohdata asukkaiden ongelmia. 

Asukasrakenteen hallintakeinoina käytetään varoituksia ja häätöjä. (Lehtonen & Salonen 

2008, 10.) 

 

Asunto ja asuminen voidaan nähdä ihmisten perustarpeina ja -oikeuksina. Elämänhallintaa 

vaikeuttavana tekijänä on asunnottomuus, toisaalta elämänhallinnan ongelmat vaikeuttavat 

itsenäisestä asumisesta selviämistä. Asumiseen liittyvät ongelmat saattavat johtua 

esimerkiksi yllättävästä elämänmuutoksesta, kuten avioero, tai mielenterveysongelmista, 

joten asumiseen liittyvä tukeminen tulee nähdä ihmisen kokonaisvaltaisena tukemisena. 

Tästä näkökulmasta ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisevä vaikuttaminen on 

järkevää. (Lehtonen & Salonen 2008, 10.) Asumista ei siis voi erottaa muusta elämästä; se 

voi paremminkin olla muun elämän perusedellytys (Granfelt 2003, 30). Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien kohdalla varhaisen puuttumisen merkitys on korostunut. 

Mielenterveyskuntoutujilla psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä saattaa seurata 

eristäytyminen, jolloin fyysinen kunto heikkenee ja arjen toimet jäävät hoitamatta. 
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Päihteiden käytöstä saattaa seurata vuokrien maksamattomuutta, asunnon epäsiisteyttä ja 

häiriöiden lisääntymistä. (Lehtonen & Salonen 2008, 11.) 

 

Koti ja kodittomuus voivat määrittyä suhteessa asunnottomuuteen. Asunto on fyysinen tila 

ja kodittomuus koettu ja eletty tila. Tämän näkemyksen mukaan asunnoton ei välttämättä 

ole koditon ja päinvastoin: asunto ei välttämättä muodostu ihmiselle kodiksi. Koti ja 

kodittomuuden kokemus voidaan jäsentää kolmen ulottuvuuden kautta. Ruumiillinen ja 

elämyksellinen kokemus omasta tilasta on ensimmäinen kodin ulottuvuus. Kodittomuuden 

äärimmäinen muoto on paikattomuuden ja tilattomuuden kokemus. Toisen ulottuvuuden 

mukaan koti rakentuu suhteena toimintaan ja ympärillä oleviin ihmisiin. Tässä 

ulottuvuudessa kodittomuus on kokemukset yksinäisyydestä ja ulkopuolelle jäämisestä. 

Kolmas ulottuvuus on sisäinen koti, kokemukset eheydestä, elävyydestä ja psyykkisestä 

autonomiasta. Sisäinen kodittomuus rakentuu turvattomuuden, oman autonomia 

häviämisen ja särkymisen kokemuksiin. (Granfelt 1998, 103–106.) Suomalainen termi 

”asunnottomuus” saattaakin kiinnittää liikaa huomiota asumisen puitteisiin (Lehtonen & 

Salonen 2008, 20). 

 

Jokinen ja Juhila (1991) ovat todenneet 1990-luvun alussa tekemässään tutkimuksessa, että 

puutteellisissa asunnoissa, laitoksissa ja tukiasunnoissa asuvat tyypillisesti samat ihmiset 

kiertäen asumismuodosta toiseen, asumismuodon sisällä asunnosta toiseen tai 

asumismuotojen ja asunnottomuuden välillä. Näille pohjimmaisille asuntomarkkinoille 

määritelty asiakkuus on usein pysyvä: siirtyminen yleisille asuntomarkkinoille on vaikeaa. 

Huomionarvoista on se, että osa pohjimmaisten asuntomarkkinoiden asukkaista ei ole 

koskaan asunut kunnollisessa asunnossa. Toisaalta yleisiltä asuntomarkkinoilta siirtyminen 

pohjimmaiseen on myös vähäistä. (Jokinen ja Juhila 1991, 13–15.) Asuntomarkkinat ovat 

leimaavia ja kehämäisiä vahvasti viranomaiskontrolloitujen lisäksi. Asujan identiteetti 

muovautuu asuinpaikan mukaan. Vastaavasti asuinpaikat saavat identiteetin asujilta, mikä 

saattaa aiheuttaa poikkeavan identiteetin tuottamista ja vahvistamista. (Granfelt 1998, 56–

57.) 

 

Puutteellisella asumisella tarkoitetaan asunnottomuutta ja puutteellisissa asunnoissa 

asumista. Puutteellinen asunto on ahdas ja heikkotasoisesti varustettu. Asunnoton henkilö 

asuu asunnon puutteen vuoksi muun muassa ulkona, asuntoloissa, tilapäissuojissa, 

tuttavien ja sukulaisten luona perheestä erillään. Lisäksi välittömän asunnottomuuden uhan 
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alla elävät ovat häädettyjä, purku-uhan alla olevissa asunnoissa asuvia sekä laitoksista 

vapautuvia. Yleiseen asuntomarkkinatilanteeseen ja ihmisten taloudellisiin resursseihin 

liittyvät kysymykset määritellään ratkaistavaksi asuntopoliittisin keinoin, kuten riittävän 

vuokra-asuntokannan turvaaminen. (Jokinen & Juhila 1991, 5.) 

 

Puutteellista asumista voidaan tarkastella myös väestöryhmittäin. Tällöin huomioidaan 

puutteellisesti asuvien ihmisten ominaisuudet ja ihmiset luokitellaan asuntopolitiikan 

erityisryhmiin. Näitä ryhmiä ovat muun maussa päihdeongelmaiset, vapautuvat vangit, 

psykiatriset potilaat, vanhukset, nuoret, vammaiset ja etniset väestöryhmät. Pelkän asunnon 

järjestämistä ei pidetä riittävänä, vaan heidän katsotaan tarvitsevan eritystoimenpiteitä ja 

viranomaisten tukea asumisessaan. Näissä tilanteissa osa vastuusta asumisasioiden kuntoon 

saattamisessa siirtyy sosiaaliviranomaisille. Erityisryhmien puutteellinen taloudellinen 

tilanne on heitä yhdistävä ja tähän ominaisuuteen kiinnitetään huomio, muut ominaisuudet 

ja ongelmat jäävät usein huomioimatta. Yleisille asuntomarkkinoille pääseminen 

puutteellisesta asumisesta ei ole yksiselitteistä ja läheskään aina mahdollista. Osa 

puutteellisesti asuvista ihmisistä ei ole koskaan asunut kunnollisissa asunnoissa. (Jokinen 

& Juhila 1991, 5-7, 14–15.) 

 

Asuntomarkkinoilla asuntojen jakaminen tapahtuu pitkälti ihmisten asumiskyvyn, ei 

niinkään heidän tarpeidensa mukaisesti. Tällöin asuntojen taso vaatii kullekin tasolle 

tietynlaista elämäntapaa (Jokinen & Juhila 1991, 63.) Tämä näkemys on kuntoutujan 

asumiseen liittyen mielenkiintoinen. Kunnalliset vuokra-asunnot ovat luokiteltu asunnon 

iän, kunnon, varustetason ja sijainnin mukaisesti. Hakijoiden asumishistoria ja muut 

kokemukset elämäntavoista vaikuttavat asuntojen saamiseen. Häätöuhan alla tai pitkään 

asunnottomana oleva joutuu vastaanottamaan hänelle tarjotun asunnon, jonka sijainti voi 

olla epäedullinen hakijan kannalta, kuten haja-asutusalueella. Päästäkseen parempiin 

asuntoihin, hänen pitää todistaa asumiskykynsä näissä toisen luokan asunnoissa paremman 

asunnon saamiseksi. 

  

2.3 Kodin erityisyys palvelujen saamisen ja antamisen paikkana 

 

Kotiin annettava ammatillinen apu sitoutuu yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön, 

sosiaalihuollollisiin toimintoihin ja kotielämän ja perheinstituution toimintatapoihin. 
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Työntekijä kohtaa asiakkaansa hänen yksityiseksi luokitellussa kodissaan, mikä tarkoittaa 

asujan auktoriteettiasemaa avunantajaansa kohtaan. (Tedre 1999, 83–84.) Koti merkitsee 

ihmisille henkilökohtaista tilaa ja yksityistynyttä. Omassa kotona eletään omien tapojen 

mukaisesti ja asujalla on kontrolli sosiaalisen vuorovaikutuksen ehtojen osalta. (Vilkko 

2010c, 213.) Pääosaltaan kotiin annettava palvelutyö tehdään asiakkaan kodissa, joka 

voidaan mieltää yksityisenä tilana osaksi julkista hyvinvointivaltiota. Työntekijä on 

kosketuksissa asiakkaiden lisäksi työnjohtoon, toisiin työntekijöihin, asiakkaiden omaisiin 

ja tuttaviin. Työntekijöille on määritelty yhteiset linjaukset, kuten viralliset ohjeistukset, 

normit ja kulttuuriset säännöt. Yksityisessä kodissa työskennellessä tulee myös huomioida 

asiakkaan kodin tavat, jotka omalta osaltaan ohjaavat toimintaa. (Tedre 1999, 25–26, 62–

65.) 

 

Omassa kotonaan ihmisellä on määräysvalta ja hänen voidaan pääsääntöisesti olettaa 

tietävän kodin työt ja niiden tekotavat, mutta hän ei suoriudu niistä itsenäisesti ilman 

ulkopuolista apua. Konkreettiset asiat, kuten työn tekemisen tavat, määrä ja laatu, 

neuvotellaan kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Työympäristönä koti on poikkeava 

statuksensa vuoksi. Työntekijä astuu asiakkaan yksityiselle maaperälle vain luvan perästä 

ja kutsuttuna. Toisen kotona toimitaan mahdollisuuksien mukaan noudattaen yksilöllisiä 

tapoja ja normeja. (Tedre 1999, 64–65, 144.) Omassa kodissa elämisen hankaloituessa ja 

kuntoutujan kokiessa yksinäisyyden sekä turvattomuuden tunteita, arvostetaan avun 

saamisen mahdollisuutta omaan kotiin korkealle. Julkisen hoiva- ja hoitopalvelun rinnalla 

epävirallista hoivaa mahdollistavat naapurit sekä omaiset. Ihmisten tavoitteena on 

mahdollisimman riippumaton elämä. (Vilkko 2010c, 213–216.) 

 

Riitta Haverinen, Anu Muuri, Päivi Nurmi-Koikkalainen sekä Päivi Voutilainen (2007) 

ovat artikkelissaan käsitelleet kotia sosiaalipalvelujen areenana. He muistuttavat, että kodin 

moniulotteisuus tulee huomioida sosiaalipalveluissa. Koti voi olla monessa fyysisessä 

paikassa, kuten palvelukoti, kesämökki ja intervallipaikka, rajoittumatta pelkästään 

yksittäiseen asuntoon. Palvelujen antamisen paikka heijastuu annettavan avun luonteeseen. 

Koti avun saamisen paikkana määrittelee avun laatua sekä auttajan ja autettavan välistä 

suhdetta. Kotiin annettava ammattiapu ylittää yksityisyyden rajat, kodin ja ihon. 

(Haverinen, Muuri, Nurmi-Koikkalainen & Voutilainen 2007, 507.) Tällainen vaatii 

työntekijöiltä joustavuutta kohdata erilaisia koteja ja asiakkaita sekä yksilöllisiä 

elämäntilanteita (Tedre 1999, 65). Kodeissa on paljon toimintaa ohjaavia sanallisia ja 
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sanattomia sopimuksia (Korvela 2003, 15). Palveluiden vastaanottajina asiakkaisiin 

kohdentuu sanallisia ja sanattomia vaatimuksia lisäten sopimusten määrää sekä luoden 

laitosmaisten sääntöjen tuntua ulkopuolisen organisaation edustajan kautta (Haverinen ym. 

2007, 507). 

 

Kotiin annettaville palveluille on viime vuosina alkanut kohdentua entistä enemmän 

tehokkuusvaatimuksia, standardointia, tiukkoja aikatauluja sekä työn ylikuormitusta, mitkä 

voivat lamauttaa hoivatyön mekaaniseksi työksi. Työntekijöille nämä reunaehdot kuuluvat 

osana työn arkea. (Haverinen ym. 2007, 507.) Avun tarvitsijat joutuvat taipumaan 

järjestelmän koviin ehtoihin, kriteereihin sekä tiukkoihin aikatauluihin, koska ovat 

riippuvaisia saamastaan avusta kotona asumisensa turvaamiseksi. (Andersson, Haverinen 

& Malin 2004, 488–490). 

 

2.4 Kuntoutujan koti 

 

Tässä luvussa esittelemääni aiempaan tutkimukseen perustuen tarkastelen kotia 

tutkielmassani ensinnäkin paikan käsitteen avulla. Kotikuntoutuspalvelun avulla 

kuntoutujille mahdollistetaan asuminen omassa kotonaan, mikä edellyttää fyysistä 

asuinpaikkaa. Kuntoutujilla kotina voi olla omistusasunto, palveluntuottajan osoittama 

asunto tai kunnalta saatu vuokra-asunto. Pelkäksi fyysiseksi paikaksi määrittyvä koti on 

kuitenkin näkemykseltään kapea-alainen. Pysyvä koti tulee olla asumisen kannalta toimiva, 

asianmukaisesti varusteltu ja kuntoutujalle soveltuva. Hänellä tulee olla mahdollisuus 

sisustaan kotiaan omilla tavaroillaan sekä omalla maullaan. Asuinalueen tulee olla 

rauhallinen, siisti ja turvallinen. Kodin mahdollistaman elinympäristön merkitys 

kuntoutumisella ja itsenäisen asumisen onnistumiselle on suuri. Liikkumiseen tulee olla 

järjestetty riittävä julkinen liikenne sekä kävelyreitit, mitkä mahdollistavat kaupassa 

käymisen, palveluiden hyödyntämisen sekä muun muassa tarpeellisten verkostojen ja 

toimintojen hyödyntämisen. 

 

Kotiin liittyy tiiviisti ihmisen hyvinvoinnille tärkeät kodin piirin keskinäiset suhteet sekä 

ympäristöön liittyvä sosiaalisuus. Kuntoutujilla voi olla lähipiiriä, joihin heillä ei ole 

terveydellisistä ja elämäntapoihin liittyvistä syistä olemassa hyviä välejä. Elämäntilanteen 

ja terveydentilan kohetessa heillä mahdollistuu enemmän voimavaroja ylläpitää 

lähimmäisiin yhteyttä. Uusi asuinympäristö tuo osaltaan yksinäisyyden tunnetta.  
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Kuntoutujat eivät tunne asuinalueen ihmisiä, heidän olemassa olevat sosiaaliset suhteensa 

voivat liittyvä päihteiden käyttöön tai tuttavat asuvat kauempana. Asuinalueella 

liikkuminen mahdollistaa ihmisiin tutustumisen ja sosiaalisten suhteiden kautta kodin 

onnistuneemman rakentamisen. Kuntoutujat voivat tarvita tukea ja ohjausta ihmissuhteiden 

hoitamisessa ja sosiaalisten suhteiden muodostamisessa, yleensä hakeutumisessa toisten 

ihmisten pariin. 

 

Kodin vierauden ja epävarmuuden tunteisiin voi vaikuttaa aiempi asumisen 

epäonnistuminen, turvaton koti sekä kodin menettäminen. Kuntoutujaa voi olla vaikeaa 

vakuuttaa siitä, että tällä kertaa omassa kotona asuminen onnistuu ja koti kantaa. Ihmisten 

elämänpolut polveilevat hyvinkin monella tavalla ja kuntoutuksessa tulee huomioida 

kuntoutujan elämänhistoria. Olemassa olevaan kotiin voi liittyä monenlaisia muistoja, 

joiden vaikutus on moninainen. Muistot ja muistelu voivat lohduttaa ja viedä eteenpäin, 

toisaalta haasteelliset elämänkokemukset edellyttävät niiden läpikäymistä, jotta 

kuntoutuminen ja kotona asuminen onnistuvat. Kuntoutuja muodostaa suhteen kodin 

paikkaan eletyn jatkuvuuden kautta. Fyysinen koti muuttuu ajastaan elämisen ja tekemisen 

kautta omaksi kodiksi. 
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3 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT 

KUNTOUTUKSEN KENTÄSSÄ 
 

3.1 Kuntoutusjärjestelmän kehittyminen ja kuntoutuskäsitteen 

muuttuminen 

 

Ulla Ashornin ja Sari Miettisen (2013) mukaan kuntoutuksen varhaiset juuret liittyvät 

1800-luvun järjestöjen huoltotoimintaan (Ashorn & Miettinen 2013, 22). Kuntoutuksen 

käsitettä alettiin käyttää vasta 1940-luvun lopusta alkaen, vaikka kuntoutustoimintaa on 

ollut pitkään ennen tätä muun muassa lääketieteen, köyhäinhoidon ja kriminaalihuollon 

piirissä (Puumalainen 2008, 16–18). 1930-luvulta alkaen työikäisten invalidihuoltoon 

keskittyminen mahdollisti lainsäädännöllisen kehittämisen. Ensin tuli voimaan työntekijäin 

tapaturmalaki (L152/1935), sitten invalidihuoltolaki (L 907/1946) ja kolmantena 

sotilasvammalaki (L 404/1948). Lainsäädännöstä alkoi kuntoutusjärjestelmän 

institutionaalinen rakentaminen. (Ashorn & Miettinen 2013, 21–22.) 

 

1960-luvulle saakka kuntoutusjärjestelmän kehittyminen oli hidasta. 1960-luvun loppuun 

mennessä kuntoutuksen kokonaisuus sisälsi monta erillistä osaa eri palvelusektoreilla. Tätä 

laajentunutta ja monimutkaista kokonaisuutta yritettiin selkiyttää yhtenäisellä 

kuntoutuksen hallinnon muodostamisella, mikä ei toteutunut. Kuntoutukseen integroitiin 

monia toimintoja, mikä nopeutti järjestelmän kasvua ja kehitystä. Kuntoutus keskittyi 

pitkälti työikäiseen väestöön. (Ashorn & Miettinen 2013, 20–23.) 1960-luvulla 

kuntoutuksen periaatteeksi ja tavoitteeksi asetettu kuntoutuspalvelujen normalisointi 

saatettiin loppuun 1980-luvulla. Tällöin kuntoutus sisällytettiin mahdollisimman hyvin 

hyvinvointivaltion tarjoamiin yleisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Puumalainen 2008, 

16–17.) Nykyinen kuntoutusjärjestelmä on 1980-luvulle saakka edenneen kehityksen 

tulosta ja se on integroitu selkeästi osaksi työvoimahallintoa sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmää (Ashorn & Miettinen 2013, 23). 

 

1990-luvun laman myötä tarve työikäisten kuntouttamisesta vähentyi työttömyyden 

lisääntyessä ja työvoiman tarpeen vähentyessä. Uudenlaisia tarpeita työikäisten 

kuntoutuksessa nousi esille, kuten pitkäaikaistyöttömien kuntouttaminen takaisin 

työelämään. Lainsäädännön avulla pyrittiin mahdollistamaan parempi yhteistyö 

kuntoutuksen eri osien välille ja alettiin kiinnittää huomiota kuntoutuksen vaikuttavuuteen. 
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Puhe kuntoutuksen vaikuttavuudesta jatkuu edelleen eikä kuntoutusjärjestelmän 

kokonaisuudesta olla oltu enää niin kiinnostuneita. Kuntoutuksen uusia osia yhteistyötä ja 

vaikuttavuutta ei ole liitetty kokonaisuuteen ja kehittämistyö on keskittynyt pääosin 

kuntoutuksen erillisiin osiin. (Ashorn & Miettinen 2013, 24–26.) 2000-luvulla 

kuntoutuksen institutionaalinen kokonaisuus on näyttänyt vieläkin hajanaisemmalta 

(Miettinen 2011, 56). 

 

Ashornin ja Miettisen (2013) mukaan kuntoutus ja hyvinvointivaltio ovat kehittyneet 

rinnakkain. Toisaalta kuntoutus voidaan nähdä oman itsenäisen polkunsa vuoksi 

eräänlaisena hyvinvointivaltion täydentäjänä. Hyvinvointivaltion ajaessa heikompien etuja, 

kuntoutus ja sen tavoitteet ovat sen sijaan alun perin keskittyneet työikäisten kansalaisten 

kuntouttamiseen työelämään. Heikompiosaisten kuntoutustarpeet on huomioitu 

kuntoutuksen näkökulmasta vasta myöhemmin. Työurien pidentämisen tavoite vaikuttaa 

nykyään osaltaan kuntoutuksen kehittämistarpeeseen. (Ashorn & Miettinen 2013, 30–31.) 

 

Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää (2008) luokittelevat kuntoutuksen historiallista 

laajentumista mielenkiintoisella tavalla (Taulukko 1). Ensinnäkin yleisellä laajentumisella 

he tarkoittavat kuntouttavien määrän kasvua ja sen toteuttamiseksi käytettävissä olevien 

varojen lisääntymistä. Kuntoutuksen piirin on otettu uusia asiakasryhmiä ja 

kuntoutuspalvelujen määrä on samanaikaisesti lisätty. Tämä on edellyttänyt kuntoutuksen 

sairauskäsitteen laajenemista. Sairauskäsitteen laajentumisen ja monipuolistumisen myötä 

kuntoutuksen piiriin otetaan uusia sairauksia tai uusia tiloja, kuten sairauden psyykkiset 

sekä sosiaaliset syyt ja seuraukset. (Järvikoski & Härkäpää 2008, 53–54.)  Mielenkiintoista 

tässä on se, että psyykkisillä ja psykososiaalisilla sekä yksilö-ympäristö-

vuorovaikutuksella voidaan nähdä olevan suurempi merkitys toimintakyvyn ja työssä 

selviytymisen kannalta, kuin taustalla olevalla biologisella terveysongelmalla. (Järvikoski 

& Karjalainen 2008, 81–84). Tällaisella medikalisaatiolla muun muassa Eero Lahelman 

(2003) mukaan tarkoitetaan sairauden ja terveyden leiman sekä lääketieteellisen hoidon 

ulottamista uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin, kuten poikkeava käyttäytyminen (Lahelma 

2003, 1863–1865). 

 

Järvikosken ja Härkäpään (2008) mukaan kolmannessa strategisessa laajenemisessa 

kuntoutus toteutetaan yhä varhaisemmassa vaiheessa tarkoituksenmukaisuus- ja 

kannattavuusnäkökulmien perusteella, jolloin se on muuttunut haittoja korjaavasta 
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toiminnasta haittoja ehkäisevään ja toimintakykyä tukevaan toimintaan. Muun muassa 

Kansaneläkelaitoksen käyttämä käsite varhaiskuntoutus tarkoittaa toimintaa, joka 

käynnistetään selvästi ennen työkyvyttömyyttä tai työkyvyn huomattavaa heikentymistä. 

Neljännessä, terveydenhuollon näkökulmasta radikaaleimmassa laadullisessa 

laajenemisessa kuntoutuksen kriteeristö on alkanut käsittää sairauden aiheuttamaa 

vajaakuntoisuutta laajemmin myös muut työ- ja toimintakykyä heikentävät tilat. Tällöin 

kysytään, voidaanko kuntoutuksen piiriin lukea syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat 

ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vankilasta vapautuneet sekä muulla tavoin huono-

osaiset ihmiset. Heidän osaltaan työ- ja toimintakyvyn lisäksi pyritään parantamaan myös 

hyvinvointia. Tämä laadullinen laajeneminen on lääketieteen piirissä toisinaan 

kyseenalaistettu, koska sen on katsottu hämärtävän kuntoutuksen käsitettä. (Järvikoski & 

Härkäpää 2008, 54–56.) 

 

Taulukko 1 Aila Järvikosken ja Kristiina Härkäpään (2008) luokittelu kuntoutuksen laajentumisesta 

1. Yleinen laajentuminen 

2. Sairauskäsityksen laajentuminen 

3. Strateginen laajentuminen 

4. Laadullinen laajentuminen 

 

Eeva Liukon (2006) mukaan perinteinen kuntoutuksen käsitys on liittynyt vamman, vian 

tai sairauden käsitteisiin. 1990-luvulta alkaen kuntoutuksen käsite on alettu ymmärtää 

laaja-alaisemmin. Sosiaalinen syrjäytyminen, syrjäytymisen uhka ja muun muassa 

työttömyys seurannaisilmiöineen on alettu liittää kuntoutuksen toiminta-alueeseen fyysisen 

ja psyykkisen vajaakuntoisuuden ohella. 90-luvun aktiivinen sosiaalipolitiikka on 

korostanut sosiaalipoliittisia toimenpiteitä ja ratkaisuja työttömien tukemiseksi, 

kuntoutumiseksi ja aktivoimiseksi. Kuntoutuksen käsitteen laajenemisen ja aktivoituneen 

sosiaalipolitiikan yhteisvaikutuksesta myös kunnallinen sosiaalityö on alkanut hakea 

kuntouttavan sosiaalityön toimintatapaa ja menetelmiä. (Liukko 2006, 7.) 

 

Marketta Rajavaaran ja Juhani Lehdon (2013) mukaan asiantuntijoilla on näkemyseroja 

siitä, mikä toiminta on kuntoutusta ja mikä ei. Kuntoutuksen määrittelyt ovat vaihdelleet 

ajan kuluessa, koska sen tavoitteet, toimijat, sisällöt, kohteet sekä välineet ovat jatkuvassa 

muutoksen tilassa. (Rajavaara & Lehto 2013, 6.) Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella 

eduskunnalle tehdyssä kuntoutusselonteossa kuntoutus määrittyi suunnitelmallisena ja 
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monialaisena pitkäjänteisenä toimintana. Kuntoutuksen tavoitteena oli kuntoutujan 

elämäntilanteen hallinnassa auttaminen ihmisen ja ympäristön muutosprosessin kautta. 

Tällä tavoin edistettiin kuntoutujan toimintakykyä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä 

sekä työllisyyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 3.) Järvikoski ja Härkäpää (2004) 

puolestaan luonnehtivat kuntoutuksen toiminnaksi, jolla pyritään parantamaan ihmisten 

toiminta- ja työkykyä, sosiaalista selviytymistä ja turvaamaan työuran jatkuvuus 

(Järvikoski & Härkäpää 2004, 10–11). 

 

Rajavaara ja Lehto (2013) näkevät kuntoutuksen käsitteen käytön laajentumisen myötä 

mahdottomana antaa kuntoutuksen koko olemuksen kiteyttävää reaalimääritelmää. 

Kuntoutusta voidaan määritellä tavoitteiden, prosessien, keinojen ja toimenpiteiden kautta 

kohderyhmien ja toteuttavien tahojen lisäksi. Perinteiset kuntoutuksen osa-alueet ovat 

olleet lääkinnällinen, ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen. Nämä osa-alueet eivät 

enää riitä toiminnan jäsentämiseen. Heidän mukaansa on realistista hyväksyä 

kuntoutukseksi se, mitä eri tahot kutsuvat kuntoutukseksi. (Rajavaara ja Lehto 2013, 8.) 

 

Laajennetussa kuntoutuksen käsitteessä vajaakuntoisuutena nähdään myös työttömyyteen 

liittyvät vaikeudet sekä erilaiset elämänhallinnan ongelmat. (Liukko 2006, 21). Puheeksi 

on noussut kuntouttava työote, jossa asiakkaan subjektiuteen ja osallisuuteen sekä valinta- 

ja vaikutusmahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota. Työote on kuitenkin katsottu olevan 

kattava periaate, joka voidaan liittää kaikkeen hyvään hoitoon ja hoivaan. (Järvikoski ja 

Härkäpää 2004, 22–23.) Liukon mukaan laaja näkökulma vaikeuttaa kuntouttavan 

työotteen erityisyyden ymmärtämistä ja esille tuontia. Ihmisen koko elämäntilanteen 

huomioonottavaa kuntoutuksen näkökulmaa ei pystytä toteuttamaan hyvin käytännössä. 

Kuntoutustoiminnassa ei välttämättä haluta nähdä kuntoutuksen rajauksia niin 

täsmällisesti, kuin se on laissa kirjattu. Tällöin esimerkiksi ennaltaehkäisevät näkökulmat 

voivat jäädä huomioimatta Kelan kuntoutusta ratkaistessa. (Liukko 2006, 21–22.) 

 

Kuntoutukseen liittyvien organisaatioiden ja etuuksien moninaisuus sekä palvelujen 

joustamattomuus ovat suuria haasteita. Sairaus tai tapaturma syrjäyttää helposti 

työelämästä eikä moninaiset tukijärjestelmät kohtaa toisiaan. (Juvonen-Posti, Liira & 

Järvisalo 2011, 239.) Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat aiempaan vahvemmin 

taloudellisiin lähtökohtiin. Palvelujen tehostamisen vuoksi toiminnan vaikutuksiin 

kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Saatuja vaikuttavuusnäyttöjä hyödynnetään 
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palvelujen hankintapäätöksiä tehtäessä, mikä kapeuttaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia 

kuntoutuspalvelujen osalta. Asiakkaiden toiveita esimerkiksi kuntoutuspaikan valinnan 

suhteen otetaan mahdollisesti jatkossa vähemmän huomioon. On esiintynyt tarvetta lisätä 

palvelujen käyttäjien oikeuksien toteutumisen arviointia. (Piirainen 2011, 259.) 

 

Kuntoutus on mahdollisesti integroitumassa yhä vahvemmin normaaliksi osaksi muun 

muassa terveydenhuollon, työllistämistoimenpiteiden sekä koulutussektorin palveluja. 

Eläkeikien lykkääminen sekä työurien pidentäminen edellyttävät ajantasaista 

kuntoutustoimintaa. Väestön ikääntyessä joudutaan pidentämään työuria työvoimapulan 

ehkäisemiseksi. Ihmisten saaminen ja pitäminen työelämässä on tulevaisuuden haaste, 

johon kuntoutuksen keinoin tulisi vaikuttaa. Suuria uudistuksia kuntoutuksen osalta ei ole 

kuitenkaan julkisuudessa esitetty. Julkisten palvelujen ja palvelutason heiketessä myös 

kuntoutuksen julkisin varoin rahoitetut palvelut voivat olla heikkenemisuhan alla. Toisena 

vaihtoehtona on hyvinvointivaltion kehittämisen skenaario, jossa julkisia menoja 

kasvatetaan ja suunnataan siten, että työllisyysaste kohoaa sekä hyvinvointipalvelujen 

tuottavuus paranee. Kuntoutuksen avulla on mahdollista saada ihmisiä takaisin 

työelämään, mikä puoltaisi kuntoutuksen kehittämistoimintaa. (Ashorn & Miettinen 2013, 

26–29.) 

 

Ilona Autti-Rämön (2013) mukaan suomalainen kuntoutusjärjestelmä ei ole yhtenäinen 

hallittu kokonaisuus. Siihen kuuluu toisistaan eriytyneitä irrallisia toimijoita, jotka eivät 

pysty toteuttamaan kuntoutujien ohjausta heidän resurssiensa sekä osaamisensa mukaisesti. 

Tiedonkulku ei ole sujuvaa eivätkä yhdenmukainen ohjaus ja neuvonta toteudu. Autti-

Rämö painottaa kuntoutumisen edellyttävän sitoutumista pitkäkestoiseen prosessiin, 

osaamista sekä eri järjestelmien välistä yhteistyötä. Kuntoutuja tulisi nähdä 

kuntoutusjärjestelmässä oman elämänsä voimavarana, mikä lisäisi kuntoutujan 

sitoutumisen edellytyksiä. Kuntoutujan ollessa maksetun palvelun tai toiminnan kohde, 

kuntoutumisen aktiivinen muutosprosessi ei sitouta kuntoutujaa. Kuntoutujan aktiivinen 

osallistuminen prosessin suunnitteluun ja toteutukseen ennakoi kuntoutusmenetelmän 

hyödyntämistä. (Autti-Rämö 2013, 141–143.)  Tuloksellisuuden kannalta on keskeistä, että 

kuntoutuja ohjataan hänelle tarpeellisiin ja sopiviin kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti 

(Tuulio-Henriksson 2013, 157–158). 
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Juhani Lehdon ja Sari Miettisen (2013) mukaan kuntoutuspoliittisessa argumentaatiossa on 

nähtävissä muutosta. Kuntoutuspolitiikkaa voidaan lähestyä neljällä erilaisella 

argumentaatiotavalla. Ensimmäisessä argumentaatiotavassa politiikan ydintavoitteena 

nähdään kansalaisten tasa-arvo. Kuntoutusjärjestelmään kohdentuu kritiikkiä sen tilan, 

kompleksisuuden sekä tasa-arvovajeen suhteen. Toisessa tavassa lähestytään kuntoutusta 

työvoiman riittävyyden sekä työurien pidentämisen näkökulmista. Ongelmiksi on 

tunnistettu liian aikainen eläköityminen sekä työvoimaan liittyvän kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamattomuus.  Hyvinvointivaltion voidaan nähdä myös kasvaneen liian 

monimutkaiseksi ja tuhlailevaksi, mistä johtuu kuntoutusjärjestelmän kompleksisuus ja 

moninaisuus. Neljännessä argumentaatiotavassa hyväksytään kuntoutusjärjestelmän 

kompleksisuus. Ongelmana on kuitenkin kompleksisuuden sääntely, mikä ei mahdollista 

kuntoutuspalvelujen tuottajien keskinäistä reilua kilpailua. (Lehto & Miettinen 2013, 41.) 

 

Kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö, kuntoutuspalveluja rahoittavat ja tuottavat organisaatiot 

sekä toiminnassa mukana olevat organisaatioiden ammattilaiset ovat kuntoutusjärjestelmän 

pääelementtejä. Tehtävien ja vastuunjaon lisäksi on kuntoutusta järjestäville viranomaisille 

ja yhteisöille määritetty yhteistyövelvollisuus. Kuntoutus on pitkäjänteistä työtä. Siinä 

pitää yhdistää viranomaisten rahoittamia ja organisaatioiden tuottamia palveluja 

kuntoutujan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi sekä mukauttaa niitä erilaisiin 

yksilöllisiin tilanteisiin. Kuntoutukselle on olemassa neljä ominaista piirrettä.  Ensinnäkin 

kuntoutuksen edellytyksenä on usein lääketieteellinen arvio kuntoutustarpeista ja -

mahdollisuuksista. Yksilöllistä ja tavoitteellista kuntoutussuunnitelman tekemistä yhdessä 

asiakkaan kanssa edellytetään kuntoutuksen alkamiseksi yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kolmanneksi kuntoutus nähdään eri vaiheiden, toimenpiteiden ja palvelujen kautta 

eteneväksi muutosprosessiksi kohti tavoiteltua muutosta. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus 

ovat usein keinona auttaa kuntoutujaa ylläpitämään kuntoutusmotivaatiotaan 

monimutkaisessa palvelu- ja etuusjärjestelmässä. Viimeinen piirre liittyy kuntoutuksen 

aikaiseen toimeentuloturvaan. Kuntoutujalla on oikeus saada ansionmenetyksestä 

korvausta ja samalla etuuden avulla kannustetaan kuntoutumisprosessin läpikäymiseen. 

(Paatero, Lehmijoki, Kivekäs & Ståhl 2008, 31–33.) 
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3.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten kuntoutus 

 

Tiivistettynä kuntoutuksellisin keinoin siis pyritään ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn 

parantamiseen tai mahdollistamaan itsenäisen elämän säilyminen erilaisissa 

elämäntilanteissa. Lääketieteellisen hoidon ja muiden työ- ja toimintakykyä tukevien 

palvelujen vaikutusta täydennetään ja tehostetaan kuntoutuksen avulla. Suomalaisessa 

kuntoutusjärjestelmässä pääperiaatteen mukaisesti kuntoutus järjestetään yleisten 

palvelujen ja sosiaalivakuutusjärjestelmien osana, jolloin kuntoutus ulottuu monille 

hallinnon ja toiminnan sektoreille. Sosiaali- ja terveydenhuolto, opetustoimi sekä 

työhallinto järjestävät toimialaansa kuuluvaa kuntoutusta, kuten sopeutumisvalmennus, 

sosiaalinen kuntoutus sekä työhönvalmennus. Kela, työeläkelaitokset sekä 

vakuutuslaitokset vastaavat sosiaalivakuutukseen perustuvista kuntoutuksista, kuten 

ammatillinen kuntoutus, Aslak-kuntoutus ja psykoterapia. Kuntoutus voi siis muodostua 

monen eri tahon yhtäaikaisista palveluista ja etuuksista. (Paatero ym. 2008, 31–35.) 

 

Marketta Rajavaara (2013) tuo esille lakisääteisen yhdenvertaisuuden näkökulman, jonka 

mukaan ihmisillä on yhtäläinen oikeus päästä koulutukseen sekä saada työtä ja erilaisia 

palveluja. Yhdenvertaisuuslain (L21/2004) hengen mukaisesti on mahdollista priorisoida 

palveluja tietylle väestöryhmälle poliittisen päätöksenteon ja lakivalmistelujen kautta. 

Lakien asettamien ehtojen täytyessä subjektiivinen oikeus takaa kansalaisille pääsyn 

esimerkiksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutus etuutena määrittyy hyvinkin 

valikoivaksi, ja sen myöntäminen edellyttää lääketieteen asiantuntijoiden harkintaa. 

Esimerkiksi kuntoutukseen ohjautumiseen sekä sisääntuloväyliin liittyy eriarvoisuutta. Eri 

väestöryhmissä olevat ihmiset eivät käytä tai hakeudu terveyspalveluihin yhteneväisellä 

tavalla. Työsuhteissa olevilla on työterveyshuolto, joka takaa usein kuntoutumiseen 

hakeutumisen väylänä. Työttömien väylänä on terveyskeskus, jonka voimavarat eivät riitä 

selvittämään työkykyä ja kuntoutustarpeita. Kuntoutusjärjestelmän toimivuuden ongelmat 

ovat laajoja työkykypolitiikan sekä sen osajärjestelmien ongelmia. (Rajavaara 2013, 63–

70.) 

 

Tutkielmassani ei suoranaisesti ole tarkoituksenmukaista erotella mielenterveys- ja 

päihdekutoutujat toisistaan erillisiksi ryhmiksi, vaikka heidän kuntoutumistarpeensa voivat 

vaihdella. Kummallakin asiakasryhmällä on omat erityiset tarpeet huomioitavaksi 
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palvelujen järjestämisessä. Annamari Tuulio-Henrikssonin (2013) mukaan kuntoutuksen 

tarve ja muoto vaihtelevat yksilöllisesti eri mielenterveyden häiriöissä sekä niiden eri 

vaiheissa. Kuntoutujan tuen tarve vaihtelee yksittäisistä jaksoista elämän varrella 

elinikäiseen tukeen. Päihdeongelmaisten kuntoutus edellyttää puolestaan selkeän 

motivoitumisen saavuttamista sekä sitoutumista päihteiden käytön vähentämiseen tai 

lopettamiseen. Motivaation saavuttaminen voi olla jopa vuosia kestävä pitkä prosessi. 

Kuntoutumista haastaa useat elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat sekä päihdeongelman 

kanssa esiintyvät mielenterveysongelmat sekä somaattiset sairaudet. Mielenterveys- ja 

päihdeongelmista kärsivät kaksoisdiagnoosipotilaat tarvitsevat erilaisia palveluja, mikä 

edellyttää palvelujen suunnittelua yhteistyössä eri tahojen kanssa. (Tuulio-Henriksson 

2013, 147–150.) 

 

Asiakkaat, joilla on sekä mielenterveys- että päihdeongelmia muodostavat erityisen ja 

haastavan ryhmän kuntoutukselle. Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden pallottelu mielenterveys- 

ja päihdepalvelujen välillä on rapauttanut heidän kuntoutumistaan ja palvelujen saamista. 

Tässä kohden korostan yksilöllisiä tarpeita, jotka tulee huomioida erilaisten palvelujen 

järjestämisessä, jotta eri asiakasryhmien erityistarpeet tulevat huomioiduiksi ainakin 

teoreettisesti. Monissa kunnissa kotikuntoutus erottuu mielenterveys- ja/tai 

päihdekuntoutujille suunnatuksi kotiin tuotetuksi palveluksi. Tehtävän asettelun kannalta 

tällä jaottelulla ei ole kuitenkaan painoarvoa tulosten valossa. Tulen käyttämään tässä 

tutkielmassani mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujista yhteistä nimitystä kuntoutuja(t). 

 

Alla oleva Järvikosken ja Härkäpään (2008) esittämä kokoava taulukko (Taulukko 2) 

kuntoutuksen tasoista ja laaja-alaisesta kuntoutuksesta osana toimintakyvyn, työkyvyn ja 

hyvinvoinnin edistämistä on minusta tutkielmani aiheeseen nähden osuva (Järvikoski & 

Härkäpää 2008, 56–58). Tämä jaottelu on kuntoutuskäsitteen laajentumisen myötä 

kokoava näkemys tämänhetkisestä tilanteesta. Tutkielmani kohderyhmä edellyttää myös 

pitäytymistä edellä esitetyn Rajavaaran ja Lehdon (2013) näkemyksessä, että on realistista 

hyväksyä kuntoutukseksi se, mitä eri tahot, tutkielmassani kunnat, kutsuvat kuntoutukseksi 

(Rajavaara ja Lehto 2013, 8). Tutkimukseni kohdentuu mielenterveys- ja päihdeongelmista 

kärsivien ihmisten kuntoutukseen, minkä voi ajatella venyttävän kuntoutuksen käsitettä 

perinteistä sairaudenhoitoa paljon laajemmaksi. Kuntoutujilla on muun muassa 

elämänhallintaan, päihteiden käyttöön, sosiaalisiin suhteisiin ja asumiseen liittyviä erilaisia 
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ongelmia, joiden ratkominen ja kuntoutumisen mahdollistuminen ovat haasteellisia 

tehtäviä mille tahansa kuntoutuksen muodolle. 

 

Taulukko 2 Kuntoutus osana toimintakyvyn, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä (Järvikoski & Härkäpää 2008) 

 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Toimintamuoto yleinen toiminta- ja 

työkyvyn sekä 

hyvinvoinnin ylläpito 

varhaiskuntoutus (toiminta- 

ja työkyvyn sekä 

hyvinvoinnin 

heikkenemisen ehkäisy) 

kuntoutus (toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin parantaminen) 

Kohderyhmä koko väestö henkilöt, joilla on 

toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin (pitkäaikaisen 

tai pysyvän) heikkenemisen 

uhka (oireilevat) 

 

työ- tai muut yhteisöt, 

joiden jäsenten 

toimintakyky ja hyvinvointi 

ovat heikentyneet normaalia 

enemmän 

henkilöt, joiden 

toimintakyky ja hyvinvointi 

ovat (pitkäaikaisesti tai 

pysyvästi) heikentyneet 
 

kroonisesti sairauden tai 

huono-osaisten työ- tai 

asuinyhteisöt 

Menetelmät väestön toimintakykyä ja 

hyvinvointia tukevien 

ympäristöjen kehittäminen 

(asuin-, opiskelu- ja 

työyhteisöt), yleinen 

terveyden edistäminen.  

yksilön tai yhteisön 

toimintakykyä ja 

hyvinvointia tukevat 

toimenpiteet (voimavarojen 

tukeminen, ympäristön 

sovittaminen, 

mahdollisuuksien 

luominen) 

yksilön tai yhteisön 

toimintakykyä ja 

hyvinvointia parantavat 

toimenpiteet (voimavarojen 

kehittäminen, ympäristön 

sovittaminen, 

mahdollisuuksien 

luominen) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

4.1 Tutkimusongelma ja – kysymykset 
 

Työikäiset 18–64-vuotiaat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ovat jääneet kotiin 

tuotettuja palvelujen suhteen katvealueelle. 2000-luvulla sosiaali- ja terveyspalveluiden 

painopisteenä ovat olleet vanhusten, lasten, nuorten sekä lapsiperheiden palvelut. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin ei ole kohdennettu lisäresursseja, minkä vuoksi 

etenkin päihdeongelmaiset jäävät tarvittavien palvelujen ulkopuolelle. (Eronen, Londén, 

Perälahti, Siltaniemi & Särkelä 2010, 53.) Saaren (2015) mukaan niukkuutta jaetaan 

oikeusvarmuuden ja moraalin näkökulmista. Hän näkee palvelujen piiriin pääsemistä 

suuremmaksi ongelmaksi henkilön haasteellisen elämäntilanteen sekä monimutkaisen 

palvelujärjestelmän yhteensovittamisen. (Saari 2015, 20–22.) 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on analysoida mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin 

vietävää itsenäistä asumista tukevaa kotikuntoutuspalvelua, sille asetettuja tavoitteita ja 

odotuksia sekä määrittää tarkemmin kotikuntoutuskäsitettä. Kotiin tuotetuilla palveluille 

on myös asetettu yhteiskunnan näkökulmasta erilaisia tavoitteita, joiden kautta 

kuntoutujien tavoitteellinen elämäntilanne määrittyy. Lisäksi käsittelen kotikuntoutusta 

kotiin liitettävien merkitysten ja laajentuneen kuntoutuskäsityksen näkökulmista. 

Kuntoutujan koti määrittyy ensinnäkin fyysiseksi paikaksi, ajan kanssa rakentuvaksi 

omaksi kodiksi. Asumisen onnistumisen kokemusten myötä kodin merkitys turvallisena 

pysyvänä paikkana lisääntyy. Tarkastellessa kodin ulkopuolista toimintaa, koti määrittyy 

elinympäristön ja sosiaalisten suhteiden kautta. Laajentunut kuntoutuskäsitys mahdollistaa 

huomioimaan kuntoutukseksi kaikki sen, mitä kunnat kuntoutukseksi määrittävät. 

Kuntoutujien elämäntilanne venyttää kuntoutuksen käsitettä sairaudenhoitoa laajemmaksi, 

koska heillä on esimerkiksi elämänhallintaan, päihteisiin, sosiaalisiin suhteisiin sekä 

etenkin asumiseen liittyviä erilaisia ongelmia. 

 

Tarkemmat tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä kotikuntoutuspalvelu tarkoittaa ja missä yhteydessä termiä on käytetty kuntien 

palvelujärjestelmässä?  

2. Millainen on kotikuntoutuksen sisältö, kriteerit, asiakaskunta sekä toimintamuodot? 

3. Millaisia yhteiskunnallisia tavoitteita ja odotuksia liitetään kotikuntoutukseen? 
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4.2 Internet-aineisto ja sen kerääminen 

 

Tutkielmani kiinnostuksen kohteeseen liittyvän kattavan ja monipuolisen aineiston 

kerääminen olisi luultavasti ollut mahdollista usealla eri tavalla, kuten haastattelemalla tai 

käyttämällä kyselylomakkeita. Kirsi Juhilan (2008) innostava artikkeli aikuisten parissa 

tehtävästä sosiaalityöstä kuitenkin ohjasi minut valitsemaan kuntien kotisivuilta koottavan 

internet-aineiston. Juhila käyttää internet-aineistoa mielenkiintoisesti ja kuvaavasti sekä 

esittää tutkimuksen tulokset informatiivisesti ja vakuuttavasti. (Juhila 2008, 14–47.) 

Tutkielmaani suunnitellessa päätyminen kuntien internet-sivuilta kerättävän aineiston 

käyttämiseen on perusteltua, koska internet-aineisto on käytännöllinen, koko Suomea 

kattava ja oletetusti informatiivinen. Luonnolliseksi ajattelemani aineisto on julkinen ja 

tutkijan vapaasti käytettävissä oleva. 

 

Alustavasti muutaman kunnan kotisivuilla käydessäni havaitsin, että mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien palveluja ja niiden sisältöjä ei sivustoilla mainittu suoraan. Kotiin 

annettavista palveluista esillä oli selkeimmin kotihoito. Sivustoilla saattoi olla maininta 

kotiin annettavasta tuesta, mutta tarkemmin tuen sisältöä ei sivustoilla kuvattu. Huomioin, 

että monissa kunnissa on käytetty palvelujen tuottamiseen yksityisiä palveluntuottajia sekä 

erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä oman palvelutuotannon ohella. Tutkimusaineiston keruun 

edetessä päätin, ettei minun ole järkevää rajata aineistoa pelkästään kotisivuihin, vaan 

minun oli perusteltua laajentaa kuntakohtaista hakua käyttämällä kotisivuilla esiintyneitä 

linkkejä tarpeellisen informaation saamiseksi. Internetissä tiedon määrä on mittava. 

Haasteenani oli seuloa luotettava, tutkimuksellista tietoa tuottava informaatio kaiken muun 

tiedon joukosta. Suomessa on ollut ja on meneillään useita erilaisia hankkeita ja projekteja, 

kuten Kaste-hanke, jotka liittyvät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutumiseen ja 

asumiseen. Lisähaasteen aineiston keräämiselle toi monimuotoinen palvelujärjestelmä, 

jossa kunnat ostavat kotikuntoutuspalvelut yksityiseltä sektorilta. 

 

En voinut päättää suoraan tutkimukseen valikoitavien kuntien määrää, koska minulla ei 

ollut tietoa kuntien kotisivujen tuottaman hyödyllisen tiedon määrästä. Harkitsin kuntien 

valitsemista kahden erilaisen valintamenetelmän avulla, sillä kaikkien kuntien 

sisällyttäminen tutkimusaineistoon ei ollut järkevää ja mahdollista. Jari Eskolan ja Juha 

Suorannan (1998) mukaan ennestään tuntemattoman ilmiön tutkimisessa tutkittavan 

aineiston hankinta voi tapahtua osittain sattumanvaraisesti (Eskola & Suoranta 1998, 18).  
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Nopein vaihtoehto olisi ollut ottaa aakkosjärjestykseen laitetuista kunnista ja kaupungeista 

esimerkiksi joka kuudennen kunnan kotisivut aineistooni. Mikäli olisin halunnut 

huomioida kaupungit erikseen, olisi niistä voinut ottaa aakkosjärjestyksessä esimerkiksi 

joka viidennen, ja muista jäljelle jääneistä kunniasta joka kuudennen. Kunnat oli 

mahdollista rajata myös asukasmäärän mukaisesti, jolloin suurimmat kunnat olisivat 

helpommin päätyneet tutkimusaineistoon, koska niissä voi odottaa palvelutarjonnan olevan 

monimuotoisempaa pienempiin kuntiin verrattuna. 

 

Tutkimusaineiston voi kerätä myös harkinnanvaraisesti, mikäli tutkija on pystynyt 

tekemään tutkimukseensa vahvan aineiston hankintaa ohjaavan teoreettisen perustan. 

(Eskola & Suoranta 1998, 18). Harkinnanvaraisuus mahdollisti muutaman hakusanan 

määrittelyn tutkimusaiheeseeni liittyen ja etsin Googlen kautta kuntia, joissa on järjestetty 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuja kotiin tuotettuja palveluja. Erilaisten 

hakujen tarkoituksena oli etsiä suomalaiset kunnat, joiden kotikuntoutuksen järjestämisestä 

ja sisällöstä löytyi tietoa. Hakusanana ”kotikuntoutus” tuotti 6250 osumaa, hakusana 

”mielenterveyspalvelut” tuotti lähes 70000 osumaa ja ”päihdepalvelut” reilu 45000 

osumaa. Nopealla tarkastelulla minulle selvisi, että nämä tuhannet erilaisten hakujen 

osumat kohdentuivat usein samoihin kuntiin, mikä olisi pitänyt ymmärtää luonnollisena 

asiana etukäteen. Päädyin pohtimaan tarkemmin kuntien valikoitumismenetelmää 

asukasmäärän mukaiseksi. 

 

1.1.2013 Suomen kuntamäärä oli 320, joista kaupunkeja oli 107 (Kunnat.net). 

Tutkimukselleni merkittävänä seikkana on Suomen kuntien keskimääräinen melko pieni 

koko, mikä vuonna 2012 oli 16 151 asukasta. Mediaanikoko oli vain 5878 asukasta, mikä 

kertoo siitä, että vähän yli puolet Suomen kunnista on alle 6000 asukkaan kuntia. Noin 

kaksi kolmasosaa kunnista on alle 10 000 asukkaan kuntia ja vain yhdeksässä kaupungissa 

asuu yli 100 000 asukasta. Alla oleva kaaviokuva (Kuva 1) valottaa asiaa tarkemmin. 

(Kunnat.net.) 
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Kuva 1 Kuntien lukumäärä kuntakoon mukaan 1.1.2013 (Kunnat.net) 

 

Suomen kuntien alueellisesti erilaisten palvelurakennejärjestelmien valossa 

tutkimuksessani oli järkevintä keskittyä oletettuun mahdollisimman suuren informaation 

antaviin kohteisiin. Pienillä kunnilla ei ole kovinkaan eriytynyttä palvelurakennetta. Niissä 

on usein yhdistetty esimerkiksi kotihoidon palvelut kattamaan laajemmin myös muuta 

kotiin annettavia palveluja. Toisaalta ne voivat ostaa palvelua myös muilta kunnilta, 

kuntayhtymiltä ja yksityisiltä yrityksiltä. Suurimmat kunnat puolestaan ovat 

organisaatioltaan jo niin laajoja ja monimuotoisia, että niissä voidaan olettaa käytettävän 

hyvinkin paljon yksityisiä yrityksiä oman toiminnan sijaan. 

 

Päädyin rajaamaan tutkimukseeni valikoituvat kunnat ensiksi asukasluvuiltaan 10 000 – 

99 999 välille Väestörekisterikeskuksen 30.9.2013 tilaston mukaisesti, jolloin 93 kuntaa eli 

28 prosenttia kaikista Suomen kunnista oli mukana tutkimuksessa (Väestörekisterikeskus). 

Muodostin kunnista aakkosten mukaisen listan. Kuntalistan tekemisen jälkeen aloitin 

kuntien internet-sivustojen tarkastelun, mikä kaikkineen oli erittäin haastavaa sivustojen 

erilaisuuden vuoksi. En ollut ottanut huomioon Suomessa meneillään olevaa kunta- ja 

palvelurakenneuudistusta, mikä osaltaan oli jo tässä vaiheessa vaikuttanut pienien kuntien 

palvelujen järjestämiseen. Huomioin, että tutkimukseen osallistuvilla kunnilla saattoi olla 

esimerkiksi samoja palveluntuottajia. Pohdittuani ohjaajani kanssa asiaa totesin, että minun 

on tehtävä järkevämpi rajaus tutkimukseen osallistuvien kuntien osalta. Päädyin siis 

rajaamaan tutkimukseen valikoituvat kunnat asukasluvultaan välille 20 000-99 999, mikä 

myötäilee kunta- ja palvelurakenneuudistusta. 
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Tutkimukseen mukaan ottamieni kuntien lopullinen määrä on 47 eli 15 prosenttia kaikista 

Suomen kunnista (Liite 1). Maantieteellisesti tarkasteltuna tutkimukseen valikoituneet 

kunnat sijaitsevat pääsääntöisesti Etelä-Suomessa (Kuva 2) ja niiden keskiarvollinen 

asukasluku on 38 825. 24 kunnassa mielenterveys- ja päihdepalvelut on järjestetty sosiaali- 

ja terveyspalveluina ja 12 kunnassa terveyspalveluina (Liite 1). Yhdeksässä kunnassa 

mielenterveyspalvelut kuuluvat terveydenhuollon ja päihdepalvelut sosiaalihuollon 

palveluihin. Tästä poiketen Mäntsälässä mielenterveys- ja päihdepalvelut kuuluvat 

sosiaalihuollon piiriin ja toisena poikkeuksena Kaarinassa mielenterveyspalvelut kuuluvat 

terveydenhuollon ja päihdepalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. 

 

Kuva 2 Tutkimuksessa tarkastellut kunnat 

 

Lopullisen aineistoni keräsin marraskuussa 2014 mahdollisimman tiiviiseen tahtiin ja 

säännönmukaisesti. Olin tehnyt etukäteissuunnitelman siitä, kuinka kuntien kotisivustoilla 

etenen ja mitä tietoja haen. Ensinnäkin tein kotikuntoutushaun kotisivujen haulla. Kaikilla 

kuntien kotisivuilla yhtä lukuun ottamatta oli asiasanahakumahdollisuus, mutta niiden 

käyttö ei ollut yhdenmukaista. Kuntien palveluista tarkastelin asumispalvelut, 

sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut. Pyrin löytämään kuntien päihde- ja 
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mielenterveysohjelmat tai -strategiat. Lisäksi hyvinvointisuunnitelmat, 

palvelusuunnitelmat sekä hankkeet sisälsivät asianamukaista tietoutta kuntien 

mielenterveys- ja päihdepalveluista talousarvioiden ja tilinpäätösten kanssa. Internetissä 

toimiminen vaati huomattavaa pitkäjänteisyyttä, luovuutta ja netin käytön asiantuntemusta. 

Sivustojen toiminnoissa esiintyi ongelmia, viivytyksiä ja toimimattomuutta. Hetkittäin 

huomasin jopa olevani hermostunut enkä saanut pidettyä intensiivistä innostumisen ja 

etsimisen otetta koko aineistonkeruun ajan samalla tasolla. 

 

Muodostin kaikille kunnille omat aineistokansiot, joihin tallensin kotisivustoilta asiakirjat 

sekä lisäksi keräsin kunnittain Word-asiakirjan kotisivuilta kopioiduista asioista. Aineiston 

tallentamiseen liittyi jonkin verran teknisiä haasteita, kuten internet-sivustojen asetusten 

haitallinen vaikuttaminen tallennettuun aineistoon. Kuntien kotisivujen informatiivisuus 

vaihteli huomattavasti riippumatta kuntakoosta. Haasteellisimmat kotisivut olivat ne, jotka 

antoivat mahdollisimman perinpohjaista informaatiota esittämällä linkkejä lisätiedon 

saamiseksi. Näille sivustoille tahtoi eksyä eikä muistanut enää, mistä kohden lähti alun 

perin harhateille. Hankaluutta toi myös se, että en tiennyt kaikkien kuntien sijaintia. Oli 

kuntia, joista en ollut edes kuullutkaan, kuten Sastamala. Naapurikunnilla saattoi olla 

seudullista toimintaan ja yhteisiä strategioita, joten kuntien maantieteellisen sijoittumisen 

parempi hahmottaminen olisi helpottanut tätä asiaa. Aineiston lopulliseksi määräksi 

muodostui 18 179 sivua, josta itse kerättyä aineistoa on Word-asiakirjoina 647 ja 

asiakirjoina 17 532 sivua. 

 

Aineiston tutustumiseen ja hallintaan liittyvä pohdinta johti minut muodostamaan Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen tiedonkeruulomakkeen. Lomakkeen 

avainkäsitteinä olivat palveluntuottamisen taho (sosiaali- vai terveyspalvelu), 

mielenterveyspalvelut ja niiden tavoitteet, päihdepalvelut ja niiden tavoitteet, 

kotikuntoutuskäsitteen käyttö, palvelut ja tavoitteet sekä kotihoidon kriteerit, palvelut ja 

tavoitteet. Lisäksi lomakkeelle merkitsin kuntien kotisivuilta kerätyt strategiat, ohjelmat, 

sekä tilinpäätökset ja talousarviot. Näiden asiakirjojen ja Word-aineiston osalta kopioin 

kaupunkikohtaiselle lomakkeelle aineistosta tutkimusaihettani ajatellen tärkeiksi 

kokemiani asioita sanantarkasti. Merkitsin aineistoon kaikki lomakkeelle kopioidut kohdat 

joko muuttamalla fonttia tai korostamalla kopiointikohdat. 
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47 kunnan internet-sivustojen läpikäyminen oli haastava, herättävä ja havainnollistava 

matka. Kuntakohtaisesti muodostetuista tiedonkeruulomakkeista oli merkittävä hyöty 

aineistoon tutustumisessa sekä itse analyysiin liittyvän aineiston rajaamisessa. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kotiin annettavan kotikuntoutuspalvelun 

kartoittaminen laajasta aineistosta edellytti koko aineiston tarkkaa läpikäymistä, koska 

kotikuntoutuspalvelu ei ollut kotisivuilta kotihoidon tapaan selkeästi esillä. Esimerkiksi 

kotikuntani kotisivuilla kotikuntoutuspalvelu mainittiin hyvinvointiohjelmassa. Tutkielman 

aiheena olevaa kotikuntoutusta ei voi eriyttää vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja 

ilmapiiristä. Kuntien tilinpäätökset, talousarviot, strategiat, ohjelmat sekä suunnitelmat 

muodostavat yhteiskunnallisen kartan. Kotikuntoutus on vain pienenä osana karttaa, mutta 

edustaa yhteiskunnallista avopainotteista suuntausta esimerkillisesti. 

 

Pidän faktanäkökulman mukaisesti tutkimusaineistoani kuvauksena siitä, miten palvelut 

tutkimissani kunnissa on järjestetty. Annetun informaation totuudenmukaisuutta ja tiedon 

antajan rehellisyyttä on kuitenkin mielekästä pohtia, koska faktanäkökulmassa käytetään 

vain väitteitä, joiden uskotaan heijastavan totuutta. (Alasuutari 2011, 90–91, 114.) 

Kotisivuja voi arvioida niiden sisällön, iän ja informatiivisuuden mukaisesti. Tutkielman 

aiheeseen liittyvää tietoutta ei minulla ole kotikuntoutuksesta aineistoni lisäksi, joten 

päätyminen faktanäkökulmaan oli järkevää. 

 

4.3 Laadullisen analyysin vaiheet 
 

Helen Heath ja Sarah Cowley tuovat esille, että laadullista tutkielmaa tekevälle 

aloittelevalle tutkijalle on usein haasteellista aineiston analyysiin liittyvien valintojen 

tekeminen (Heath & Cowley 2004, 141). Aluksi olinkin hämmentynyt, miten analysoin 

poikkeuksellisen laajan laadullisen tutkimuksen aineistoni. Tutustuin muun muassa Pertti 

Alasuutarin (2011) sekä Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998) laadullisen tutkimuksen 

menetelmäkirjallisuuteen. Alasuutarin (2011) maininta laadullisen tutkimusprosessin 

ainutkertaisuudesta perussääntöjä käyttämällä ja uusien sääntöjen luomalla sai minut 

avarakatseisemmaksi. Aineisto voidaan siten analysoida monin eri tavoin, sillä erilaisia 

vaihtoehtoja ja analyysimalliyhdistelmiä on rajaton määrä. (Alasuutari 2011, 24, 27.) 

 

Yritin aluksi valita sellaisen analyysimenetelmän, joka on minulle itselleni selkeä ja 

helppokäyttöinen. Useita menetelmävaihtoehtoja tutkiessani totesin, että mikään 
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analyysimenetelmä ei ole ”helppo”, vaan minun on itse osattava sitä käyttää. Heathin ja 

Cowleyn näkemys siitä, että valittu metodi tulee olla tutkijan kognitiivisiin taitoihin 

soveltuva ja tutkimuksen tekemisen aikana analyyttisiä taitoja kehittävä, hämmästytti 

minua jonkin aikaa (Heath & Cowley 2004, 141). Miten tällaisen soveltuvuuden pystyy 

ottamaan huomioon valintaa tehdessään? Analyysimenetelmän valintaan liittyi pitkälti 

kerätty aineisto, oma mieltymykseni ja neuvottelut ohjaajani kanssa. Aloittelevana 

laadullisen tutkielman tekijänä sain siis oman osani aineiston analyysiin liittyvistä 

epävarmuuden kokemuksista ja tutkimuskysymysten valintaan liittyvistä ongelmista 

(Heath & Cowley 2004, 141–142). 

 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi Glaserin ja Straussin (1967) kehittämän grounded theory -

menetelmän oman mielenkiintoni, tutkimusaiheeni sekä tutkimusaineiston mukaisesti. 

Hannu Koskelan (2007) mukaan grounded theory- menetelmässä lähdetään liikkeelle 

aineistosta, josta koodauksen kautta muodostetaan aineostoa kattava teoria. Muodostettu 

teoria koetellaan aineistoa vastaan, ja jos se kestää koettelun, tulosta voidaan pyrkiä 

yleistämään. Menetelmä on kuitenkin melko vaikea ja aikaa vievä. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa lähdetään liikkeelle siitä, että tutkija on kiinnostunut tietystä aihepiiristä. 

Hän kerää jonkin verran aineistoa ja koodaa materiaalin. Tässä vaiheessa joko kiinnostus 

syvenee tai aineisto saa kiinnostumaan jostakin muusta näkökulmasta. Aineiston 

kerääminen tapahtuu vaiheittaisena jatkumona aineisto - analyysi - lisäaineisto - analyysi - 

toinen lisäaineisto - analyysi. Jokainen analyysivaiheen tulos ohjaa seuraavaa 

aineistonkeruuta. Aineiston kerääminen lopetetaan, kun lisäaineisto ei enää tuota 

tutkimuksen kannalta uusia piirteitä tai lisäkategorioita. Raportti kirjoitetaan 

analyysivaiheen lomassa. Tutkimus ei käytännössä suju näin suoraviivaisesti, vaan 

aineiston hallinta voi käydä vaikeaksi tutkijalle. (Koskela 2007, 91, 94–95.) 

 

Analyysimenetelmänä grounded theory on aikaa vievä ja työläs, koska aineisto avautuu 

herkästi tavoitellusta ydinkategoriasta, eli siis väärästä päästä. Aineisto koodaaminen 

tapahtuu osiin pilkkomisella. Koodaustarkkuutena voi olla yksittäiset sanat, ajatukset tai 

ajatuskokonaisuudet. Aineistoa luokitellaan ensin samankaltaisuuksien perusteella. Näitä 

luotuja samankaltaisuuksien kategorioita aletaan suhteuttaa toisiinsa ja etsiä viittauksia, 

joiden avulla niitä voi linkittää toisiinsa. Induktiivinen ote muuttuu abduktiiviseksi ja osin 

deduktiiviseksi. Ydinkategorian löytäminen on pitkäjänteistä koodaustyötä. Aineistoa 
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kattavan kategorian löytyminen on ehdotonta, jotta tutkittavaa ilmiötä selittävä teoria 

voidaan rakentaa. (Koskela 2007, 95–99.) 

 

Grounded theory -menetelmään liittyvää taustoittamista tehdessäni huomioin, että 

menetelmän käyttö ei vaikuttanutkaan käytännön osalta niin yksinkertaiselta, kuin 

Koskelan (2007) kuvaus antoi ymmärtää. Minua hämmensi aluksi se, että kaikki tätä 

analyysimenetelmään käyttäneet tutkimukset, joihin tutustuin, kuten Hannu Koskelan 

(2003) väitöskirja, Raija Linqvistin (2005) lisensiaattityö sekä Katja Kuusiston (2010) 

väitöskirja, vaikuttivat hyvinkin eri tavoilla tehdyltä. En aluksi osannut löytää niistä 

johtolankoja analyysin tekemiseen. Aineistoni hankita ei toteutunut grounded tehory -

menetelmän mukaisesti vaiheittaisena, vaan keräsin sen kerralla. Lisäaineiston kerääminen 

jo olemassa olevaan mittavaan aineistoon ei ole edes järkevää, vaan päinvastoin jouduin 

rajaamaan analyysiin tulevan aineiston. Jos olisin osannut päättää analyysimenetelmän 

ennen kuin keräsin aineiston, olisin mahdollisesti pystynyt grounded tehory -menetelmän 

avulla rajaamaan aineiston määrän huomattavasti paremmin. 

 

Aineiston analyysin etenemisen mahdollistamiseksi tutustuin tarkemmin grounded theory -

menetelmän historiaan. Glaserin ja Straussin (1967) lähtökohtana on ollut, että 

aineistolähtöisesti luodun teorian tulee soveltua sen oletettuun käyttötarkoitukseen. Heidän 

näkökantansa mukaan teorian pätevyyttä ei voi erottaa sen tuottamisprosessista. Teorian 

kelvollisuuden yksi arviointikriteeri liittyykin siihen, kuinka se on luotu: teoria on sitä 

parempi, mitä lähemmin se on kehitetty induktiivisella otteella yhteiskunnallisten olojen 

tutkimuksesta. Grounded tehoryn metodisena ytimenä on jatkuvan vertailun menetelmä. 

Tämä menetelmä on yleinen metodologinen lähestymistapa vaihtoehtona kokeelliselle ja 

tilastolliselle paradigmalle. Jatkuva vertailu on metodina teorian luomisessa ja se läpäisee 

tutkimuksen tekemisen kaikki vaiheet aineiston keruusta lähtien. (Glaser & Strauss 1967, 

1-5, 21.) Jussi Silvosen ja Pirjo Keson (1999) mukaan koodaus ja analyysi ovat 

rinnakkaisia sekä samanaikaisia tapahtumia (Silvonen & Keso 1999, 90). Mielenkiintoista 

on se, että tutkimusaineistoa ei pakoteta ennakkoluokituksiin. Aineiston mitään osia ei 

myöskään jätetä huomioimatta, jos ne eivät sovellu ennalta laadittuun teoriamalliin. 

(Glaser & Strauss 1967, 4.) 
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Puhtaimmillaan analyysi tehdään ensin ja sen jälkeen vasta tutustutaan kirjallisuuteen 

(Koskela 2007, 99). Aineiston keruun ja koodaamisen alkuvaiheessa pitäytyminen 

kokonaan tutkittavaan kohteeseen liittyvän kirjallisuuden lukemisesta on tiukka, ja 

opiskelijan näkökulmasta kohtuutonkin, sääntö. Aineiston alustavan jäsennyksen jälkeen, 

kun aineisto on tavallaan antanut luvan, siirrytään kirjallisuuden lukemiseen, mikä limittyy 

osaksi vertailevaa menetelmää. (Glaser & Strauss 1967, 37.) Keskeinen uskomus on, että 

tieto lisääntyy parhaiten luomalla uusia teorioita aineiston pelkän analysoinnin sijaan.  

Laadullisen aineiston esittelyn ja tulkinnan välillä vallitsee jännittyneisyyttä. Kenenkään 

tutkimus ei ole kuitenkaan täysin vapaa aiempien kokemusten ja luetun kirjallisuuden 

vaikutuksista. (Heath & Cowley 2004, 142.) 

 

Silvosen ja Keson (1999) mukaan grounded theory -menetelmä ei ole puhtaasti 

induktiivista, vaan analyysimenetelmän taustalla on näkemys sosiaalisen maailman 

luonteesta. Tämä ajatus on analyysitekniikoiden kehittämisessä jäänyt taustalle lähes 

näkymättömiin. Tästä johtuen mahdollistuu harhatulkinta siitä, että aineistolähtöinen 

analyysi nousee puhtaasti empiriasta kohti teoriaa. Straussin ja Glaserin näkemyksiin 

sisältyy ajatus tutkimuksen vuorovaikutteisuudesta tutkijan, aineiston, teorian sekä 

menetelmän välillä. Aineistolähtöisen analyysin avulla rakennetaan vaiheittaisesti teoriaa, 

mikä perustuu aineiston moninkertaiseen luentaan ja jäsentämiseen syntyneiden käsitteiden 

avulla. (Silvonen & Keso 1999, 95.) 

 

Jatkuvan vertailun menetelmä jakautuu neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

rakennetaan teoriaa koodaamalla analysoitava aineisto mahdollisimman monella 

kuvaavalla käsitteellä, kategorialla, kunnes aineistosta ei ”kohoa” enää uusia käsitteitä. 

Vertailevan metodin perussääntö ohjaa koodausta, jolloin ilmiötä koodatessa kuvaavalla 

käsitteellä, sitä verrataan muihin samalla tavoin koodattuihin ilmiöihin. Tästä seuraa 

käsitteiden teoreettisen ominaisuuksien yleistyminen. Tutkijalle kuvailevan käsitteen 

piirteet ovat jatkumo siitä, miten se on tuotettu, mitkä ovat sen seuraukset ja miten se 

sijoittuu muiden käsitteiden joukkoon. Jatkuvan vertailun toinen perussääntö ohjaa tutkijan 

keskeyttämään koodaamisen ja kirjoittamaan muistion havainnoistaan heti, kun aineoston 

koodaus tietyllä käsitteellä alkaa osoittautua liian yleiseksi tai kapeaksi. Systemaattinen 

havaintoihin liittyvien muistioiden kirjoittaminen kuuluu olennaisena osana vertailevaan 
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metodiikkaan. Kirjoittamisen avulla käsitteet tarkentuvat ja muokkautuvat jatkuvasti 

koodauksen aikana. (Glaser & Strauss 1967, 105–107.) 

 

Silvosen ja Keson (1999) mielestä Glaserin ja Straussin (1967) kirjallinen esitys 

vertailevan metodin yleisistä periaatteista on selkeä, mutta konkreettisen tutkimuksen 

kannalta suppea. Jatkuvan vertailun menetelmän perussääntöjen käytännön toteutuksesta ei 

kerrota paljoa mitään. Monia kysymyksiä on jäänyt avoimeksi, kuten induktion ja 

teoreettisen sensitiivisyyden välinen suhde. Glaser ja Strauss jatkoivat grounded theory -

menetelmään liittyvien kysymysten pohtimista ja purkamista omilla tahoillaan, minkä 

seurauksena tapahtui metodinen eriytyminen ja analyysimenetelmään tuli kaksi erilaista 

näkökulmaa. (Silvonen & Keso 1999, 91.) Tutustuin Glaserin ja Straussin eriytyneisiin 

näkemyksiin analyysimenetelmästä. Valitsin loppujen lopuksi Straussin näkökulman 

mukaisen analyysimenetelmän tutkielmaani, koska se oli minusta selkeämpi toteuttaa ja 

aineistoni analysoinnin kannalta järkevämpi ratkaisu. 

 

Strauss kehitti Corbinin kanssa vuosia myöhemmin 90-luvulla analyysimallin, jonka 

keskeisenä elementtinä on koodausparadigmaksi tai konditionaaliseksi matriisiksi kutsuttu 

työohjeistus. Aineiston koodaus ja tulkinta tapahtuu kolmessa eri vaiheessa avoimena, 

aksiaalisena ja selektiivisenä. Ensimmäisessä avoimessa koodausvaiheessa (open coding) 

aineisto pilkotaan osiin, jotka koodataan erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien mukaisesti. 

Koodaus mahdollistuu tekemällä jatkuva vertailuja ja esittämällä aineistosta sekä 

aineistolle kysymyksiä. Aineistosta riippuen koodaus voidaan tehdä rivi riviltä, kappale 

kappaleelta tai jopa kokonaisina dokumentteina. Alkuvaiheessa koodit ovat analyysin 

perusyksiköitä ”otsikoita”, joilla tapahtumien ominaisuudet nimitetään. Koodausvaiheessa 

kiinnitetään huomio asioiden ominaisuuksien lisäksi ulottuvuuksiin, joihin nämä asiat 

havainnoidut ominaisuudet sijoittuvat. Vertaillessa ominaisuuksia ja ulottuvuuksia, 

voidaan analyysissä siirtyä perusyksiköistä, konsepteista laajempiin kategorioihin, jotka 

muodostetaan konsepteista. (Strauss & Corbin 1990, 61–74.) 

 

Aksiaalisen koodauksen (axial coding) vaiheessa keskitytään siihen kontekstiin, missä 

ilmiö esiintyy, miten sitä käsitellään ja mitä tästä käsittelystä seuraa. Tällä tavoin 

kategoriat jäsentyvät useiksi eri alakategorioiksi. Jatkossa kaikki aineistolle esitettävät 
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kysymykset koskevat näiden käsitteiden välisiä suhteita. Tälle vaiheelle on olennaista 

täsmentää tutkimuskohdetta jäsentävien samankaltaisuuksia ja eroja. Viimeisessä 

selektiivisessä koodausvaiheessa (selective coding) integroidaan käsitteitä keskenään 

yleisemmällä analyysitasolla, jolloin kategoriat saavat uuden muodon. Ne muutetaan 

tutkimusongelmaan vastauksen antavaan muotoon, tarinaan. Tutkijan tulkintatyö keskittyy 

tarinan juonen löytämiseen sekä tarinan kerronnan mahdollistavan ydinkategorian 

löytämiseen. Tarinan sisältö kiteytyy ydinkategoriassa. Tulkinnan olennaisimmat puolet 

kokoontuu yhteen ja liittyy toisiinsa ydinkategoriassa. (Strauss & Corbin 1990, 96–115, 

116–148.) 

 

Aineiston kokonaiskuvan saaminen mahdollistui aineiston keräämisen sekä 

tiedonkeruulomakkeiden muodostamisen aikana. Keskityin etukäteen valitun 

tutkimusaiheen mukaisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kotiin annettavista 

palveluista ennen kaikkea kotikuntoutuspalveluun. Etsin aineistosta 

kotikuntoutuspalveluun liittyviä tietoja, joista muodostin kuntakohtaiset tiedostot. 

Muodostuneen rajatun kotikuntoutusaineiston koodasin yhteensä kolme eri kertaa ennen 

kuin onnistuin pilkkomaan aineiston asianmukaisiin osiin. Alussa pilkotut osat olivat pitkiä 

kokonaisuuksia ja ne sisälsivät monia eri asioita, joten niitä ei pystynyt vertailemaan 

toisiinsa kunnolla. Keskityin koodauksen tekemiseen rivi riviltä ja onnistuin luomaan 

asianmukaisesti kuntakohtaiset pelkistetyt koodit. 

 

Pelkistettyjen koodien vertailu oli aluksi haasteellista. Muodostin jokaiselle kunnalle omat 

koodilistat, joista muodostui kuntakohtaiset alustavat käsitelistat. Tämä ei kuitenkaan 

mahdollistanut analyysin edellyttämää kuntien välistä vertailua, joten muodostin yhteiset 

käsitelistat yhteiskunnan, palveluntuottajan, asiakkuuden sekä toiminnan näkökulmista. 

Näiden käsitelistojen avulla sain muodostettua alakategoriat vertailemalla listoilla olevia 

pelkistettyjä koodeja. Alakategorioiden nimeäminen liittyi niiden sisältöihin, 

ominaisuuksiin sekä muihin kategorioihin vertailuun. Alakategoriat ovat olleet hyvin 

muuttuvia läpi tutkimuksen tekemisen ajan ja niiden muodostuminen nykyiseen muotoonsa 

on kestänyt lähes koko tulososion kirjoittamisen ajan. 

 

Kotikuntoutuskäsitteen määrittelyyn liittyviksi yläkategorioiksi muodostuivat 

kotikuntoutuksen sisältö, toimintamuodot, asiakkuusprosessi, asiakasryhmät, kuntoutujaan 
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liittyvät tavoitteet ja toiminnan luonne. Kotikuntoutustoiminnalle asetettujen tavoitteiden ja 

odotusten yläkategoriaksi määrittyivät palvelujärjestelmään liittyvät tavoitteet ja odotukset. 

Yhdistäviksi käsitteiksi muodostuivat siis kotikuntoutuskäsitteen määrittyminen sekä 

palvelujärjestelmään liittyvät tavoitteet ja odotukset. Kotikuntoutuskäsitteen määrittyminen 

on selkeästi laajempi kategoria verrattuna tavoitteisiin ja odotuksiin, mutta 

palvelujärjestelmään liittyvät näkemykset ovat tärkeitä toiminnan osalta. Näiden 

kategorioiden esittely ja tulkinta tapahtuu tulososiossa. 

 

4.4 Eettinen pohdinta 
 

Tutkijana tehtävänäni on noudattaa mahdollisimman hyvin kollegiaalisesti sovittuja eettisiä 

periaatteita ja tavoitteita. Tutkimusetiikka siis koskee aineistojen hankintaa ja tutkittavien 

suojaa, tieteellisen tiedon soveltamista, käyttöä ja vaikusta sekä tieteen sisäisiä asioita. 

Tieteen eettisinä arvoina pidetään uuden tiedon tuottamista ja riippumattomuuteen sekä 

itsenäisyyteen pyrkimystä. Voidaan olettaa, että etsittäessä uutta tietoa ja ymmärrystä, 

tieteen omilla päämäärillä ja metodeilla päästään parhaimpiin tuloksiin. (Kuula 2006, 25–

26.) Mika Kiikerin ja Petri Ylikosken (2004) mukaan eettisiä normeja perustellaan 

kahdella tavalla: välineellisesti ne edistävät uuden tiedon tuottamista ja toisaalta ovat 

itsessään hyviä sekä oikeita periaatteita. (Kiikeri ja Ylikoski 2004, 110–112.) 

 

Olen kokenut internetin tutkimisen eettiseltä näkökulmalta osin haasteellisena. 

Virtuaalinen ympäristö muuttaa paikan ja todellisuuden käsitteiden merkityksiä ja vaatii 

tutkijalta herpaantumatonta keskittymistä. Julkisen ja yksityisen raja hämärtyi helposti, ja 

huomasin usein ajattelevani sivustoilla esitettyjä asioita kuntoutujan näkökulmasta. 

Tulkinnat paikan ja todellisuuden sekä julkisen ja yksityisen välillä vaikuttavatkin 

internetin käyttäjien sekä tutkijoiden virtuaalisen ympäristön ja sen luonteen 

ymmärrykseen ja internet-tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Tulkinnat ja määrittelyt 

vaihtelevat sen vuoksi, että internet-käyttäjät edustavat omia maitaan ja yhteisöjensä 

kulttuureja. Internet voidaan nähdä kulttuurisena välineenä, joka tuottaa ja rakentaa avointa 

virtuaalista teksti- ja kuvamaailmaa. Sen kautta esitetään ja tuotetaan erilaisia teoksia, 

ajatuksia, näkökulmia ja identiteettejä. Internet ei muodosta käyttötarkoituksiltaan ja 

asiasisällöiltään yhtenäistä kokonaisuutta. Internetin tutkimukselliseen käyttöön ei siten voi 

luoda kaikkiin tilanteisiin sovellettavissa olevia eettisiä normeja. (Kuula 2006, 193–195.) 
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Charles Essin ja eettisen komitean mukaan internet-tutkimuksessa voidaan esittää 

tutkimuseettisiä kysymyksiä, joihin tulee tapauskohtaisesti miettiä vastauksia. Ensinnäkin 

tulee selventää, kuinka internetiä käytetään tutkimuksessa ja mikä palvelu tai sivusto on 

tutkimuksen kohteena. (Ess 2002, 4.) Kotisivujen käyttäminen analysoitavana aineistona 

on eri asia kuin niiden käyttäminen tiedonlähteenä. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt 

suomalaisten kaupunkien ja kuntien kotisivujen muodostamaa luonnollista aineistoa. 

Kotisivuja voivat ylläpitää niin yksityiset kansalaiset kuin yhdistykset ja organisaatiot. 

Kotisivujen tutkiminen ei edellytä lupaa sivustojen haltioilta, koska ne ovat suunnattu 

avoimesti kuntalaisten ja muiden tahojen käyttöön. Olen huomioinut useammalla aineiston 

tarkistamisella sen, että verkkoympäristössä sivustoja voidaan päivittää ja muuttaa 

jatkuvasti. Raportoinnissa olen esittänyt avoimesti kuntiin kohdennettuja kotisivujen 

sisältöjä. Aineisto-otteet olen erotellut selkeästi tutkielmassani sitaateilla ja ilmaissut 

avoimesti, minkä kunnan kotisivuista on kyse. (Kuula 2006, 187–189.) 

 

Eettiset kysymykset vaihtelevat sivustoista riippuen ja tutkijan tulee pystyä perustelemaan 

eettisesti tutkimukseen liittyvät ratkaisunsa. Internetiä kuitenkin käytetään muun muassa 

tiedon hakuun, keskusteluun, poliittiseen toimintaan ja viihdetarkoitukseen. (Kuula 2006, 

197.) Käyttäjät mieltävät sivustot ja palvelut internetissä tapauskohtaisesti avoimista 

rajattuihin. Tutkijan tulee aina olla perillä, mitä seurauksia verkkoaineistosta saadun tiedon 

julkaisemisessa voi olla tutkittaville ja internet-tiedon tuottajille. Internet-tutkimukselle 

tulee aina olla oikeutettu perustelu.  (Ess 2002, 5.) Internetin käyttäminen aineistonlähteenä 

ei ole läheskään aina perusteluta, vaikka tiedon määrä onkin mittava. Tutkimuksen 

lähtökohtana ei minulla ollut pelkästään aineiston löytämisen ja tallentamisen helppous. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelu tulee olla perusteltua ja tutkimuksen tuottama uusi tieto 

tulee olla jollakin tavoin arvioituna merkittävä. Tutkimuksen toteuttamiseen liittyen 

harkitsin muita mahdollisia aineiston hankkimisvaihtoehtoja, mutta päätyminen 

internetaineistoon oli järkevää ja perusteltua. (Kuula 2006, 198–199.) 
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5 KOTIKUNTOUTUSKÄSITTEEN MÄÄRITTYMINEN 
 

5.1 Kotikuntoutus tutkimuskunnissa 
 

Tutkimuksessa tarkastelluista 47 kunnasta 21 kunnassa ei ollut kotisivujen perusteella 

käytössä kotikuntoutus-palvelua laisinkaan. 10 kunnassa kotikuntoutus kohdentui 

ikäihmisille, kotihoidon asiakkaille, veteraaneille tai omaishoidettaville. 16 kunnassa löytyi 

18–64-vuotiaille mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille osoitettuja 

kotikuntoutuspalveluja (Liite 2). Seinäjoen kotokuntoutuksen olen hyväksynyt 

kotikuntoutuspalvelun piiriin, koska sen esitetty sisältö vastasi muiden kuntien 

kotikuntoutuksen sisältöä. Hämeenlinnan kotisivuilla kotikuntoutusta tarjotaan 

mielenterveyskuntoutujille sekä veteraaneille. Sisällöllisesti näiden asiakasryhmien 

palvelut eivät erottuneet, mutta olen ottanut sivuston kotikuntoutukseen liittyvän annin 

mukaan tutkimukseen, koska ne myötäilevät muiden kuntien kotikuntoutuksen tietoja.  

Varkauden kaupungin osalta harkitsin pitkään, onko kotisivuilta löytynyt lyhyt maininta 

kotikuntoutuksesta tutkielmani analyysin ja tulosten osalta merkityksellinen. 

Kotikuntoutuksen osalta asiakasryhmät eivät selvinneet, mutta päädyin hyväksymään 

Varkauden kotikuntoutuksen analyysiini, koska tavoitteet myötäilivät muiden kuntien 

kotikuntoutuksen tavoitteita. 

 

Kuvassa 3 olevaan Suomen karttaan on merkitty tutkimuksen kunnat, joissa järjestetään 

kotikuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Näiden kuntien asukasluvun 

keskiarvo on noin 41 300, mikä on yli 2 000 asukasta enemmän kuin kaikkien 

tutkimuksessa tarkasteltujen kuntien keskiarvo. Seitsemän kunnan asukasluku on alle 

26 000, kolmen kunnan välillä 32 000-40 800 ja loppujen kuuden kunnan asukasluku on 

vähintään 54 500. Asukasluvultaan suurin kunta on Kouvola lähes 87 300 asukkaalla. 

Kuudessa kunnassa mielenterveys- ja päihdepalvelut on järjestetty sosiaali- ja 

terveyspalveluina, kuudessa kunnassa terveyspalveluina ja yhdessä sosiaalipalveluina. 

Kolmessa kunnassa mielenterveyspalvelut kuuluvat terveyspalveluiden ja päihdepalvelut 

sosiaalipalveluiden piiriin.  Maantieteellisesti katsottuna olin hieman yllättynyt siitä, että 

kunnat sijaitsevat melko hajallaan toisistaan. Ajatukseni oli, että naapurikunnista olisi 

voinut enemmänkin siirtyä palveluun liittyvää tietoutta kuntien välillä. Kuntakoko, 

palveluiden järjestäminen tai maantieteellinen sijainti eivät anna minkäänlaisia viitteitä 

siitä, miksi joissakin kunnissa kotikuntoutusta on järjestetty ja toisissa ei. Palvelun 
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järjestäjäkunnat keskittyvät eteläiseen Suomeen, mikä voi selittyä osaltaan tutkimuksessa 

tarkasteltujen kuntien maantieteellisellä sijoittumisella. 

 

Kuva 3 Kunnat, joissa on järjestetty kotikuntoutuspalvelua 

 

5.2 Kotikuntoutuksen sisältö, tavoitteet ja toimintamuodot 

 

5.2.1 Itsenäisen asumisen edellytykset 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevan 

suosituksen (2007) mukaan on tavoitteellista turvata kuntoutujan asumisen pysyvyys 

ensisijaisesti omassa kodissaan, jolloin mahdollisilta hoitojaksoilta paluu kotiin olisi myös 

mahdollista. Tämän mahdollistuminen vaatii palvelurakenteelta ja -järjestelmältä 

joustavuutta, kykyä sekä resursseja vastata kuntoutujien muuttuviin palvelutarpeisiin, 

tilanteen arviointia ja prosessien johtamiskykyä. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 

palvelut ovat kunnissa usein hajallaan eri toimijoiden toimiessa toisistaan erillään. Kotona 

asumista tukevien palvelujen järjestämisessä on tärkeää sektorirajojen ylittävä yhteistyö ja 

prosessien selkeä johtaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 18–21.) 
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”Tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen…” Jämsä 

 

Joensuun lisäksi Jämsän ja Nokia kotisivuilla oli maininta omassa kotona asumisesta ja sen 

tukemisesta. Oma koti mahdollistaa kuntoutujalle rauhan ja yksityisyyden (ks. myös 

Törmä ym. 2014, 19). Oma koti onkin peruselementtinä itsenäisen selviytymisen ja 

itsenäisen elämäntilanteen mahdollistumisen kannalta. Sinikka Törmän, Kari Huotarin, 

Jarmo Niemisen ja Kati Tuokkolan (2014) tekemän haastattelututkimuksen mukaan 

mielenterveyskuntoutujat ovat saattaneet asua hyvinkin pitkään laitosmaisessa 

ympäristössä ja heidän arjen taitonsa ovat kadonneet tai ovat puutteellisia. Kotikuntoutus 

määrittyykin heidän mukaansa asumiseen valmentavaksi moniammatilliseksi arjen tueksi, 

jonka avulla kuntoutujat opettelevat arjen erilaisia toimintoja. (Törmä ym. 2014, 40.) 

Aineistossa tämä laitoksista kotiutuminen on nostettu vahvasti esille. Päivittäisiä toimintoja 

tukevia palveluja kuvattiin yksityiskohtaisesti kuntien kotisivuilla, mikä kertoo osa-alueen 

tärkeydestä itsenäisen asumisen mahdollistumisessa. 

 

”Asumisen jatkuvuus niin, että palveluntarpeen muuttuessa 

mielenterveyskuntoutujan ei tarvitse tahtomattaan muuttaa asunnosta.” 

Joensuu 

”Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan mahdollisimman itsenäisen, 

omatoimisen ja mielekkään elämän onnistuminen omassa kodissa niin, että 

laitoshoitojaksoja tarvitaan mahdollisimman vähän.” Nokia 

 

Omatoimisuus ja kyvykkyys itsenäisestä selviytymisestä edellyttävät oman elämän 

hallinnallisuutta.  Kuntoutujat tarvitsevat konkreettisia fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja 

selvitäkseen arjen vaateista itsenäisesti (ks. myös Hämeenaho 2014, 98.) Elämäntilanteen 

muuttuessa voi olla erittäin merkityksellistä kuntoutujalle, että hän voi jatkaa asumista 

omassa tutussa ja turvallisessa kodissaan kotikuntoutuspalvelun tuella. Päivittäisistä 

toimista omatoiminen selviäminen on usein itsestään selvänä pidetty asia. Omatoimisuuden 

osittainenkin menettäminen sairauden ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä voivat 

vaikuttaa itsenäisen asumisen onnistumiseen. Kotikuntoutuksen keinoin pyritään 

mahdollistamaan kuntoutujalle edellytyksiä ja voimavaroja omatoimisen elämän 

onnistumiseen. 

 

”Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

aktivoiminen kuntouttavin toimenpitein.” Kotka 
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Toimintakyky on Kotkan kotisivuilla jaoteltu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen osa-

alueeseen niitä tarkemmin määrittelemättä. Toimintakyky on erittäin tärkeä osa-alue 

kuntoutumisen ja itsenäisen asumisen sekä toimimisen kannalta. Tämän vuoksi pyrin 

määrittelemään käytännönläheisesti toimintakykyä peilaten aineistossa esiintyviin 

mainintoihin päivittäisistä toiminnoista, toimintakyvyn ylläpidosta sekä terveyden ja 

sairaanhoidon palveluista. Käytän fyysisen toimintakyvyn määrittelyn pohjana lisäksi 

Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen toimintakyvyn määritelmää 

mahdollistaakseni laajemman näkemyksen toimintakyvyn tärkeydestä kuntoutujan 

elämässä. Fyysinen toimintakyky tarkoittaa siten päivittäisistä perustoiminnoista, kuten 

ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen sekä liikkuminen, suoriutumista. Lisäksi tulee 

pystyä hoitamaan arjen askareet, kuten kodinkoneiden käyttäminen, yleensä kotiaskareet ja 

kodin ulkopuolisten asioiden hoitaminen. Fyysinen toimintakyky mahdollistaa mielekkään 

vapaa-ajan vieton ja yhteydenpidon sosiaaliseen verkostoon sekä opiskelun ja työnteon. 

Heikentynyt fyysinen toimintakyky vaarantaa itsenäisen asumisen onnistumisen. 

Kotikuntoutuksen keinoin pyritään fyysisten sairauksien, mielenterveysongelmien ja 

elämäntapoihin liittyvien heikentävien vaikutusten minimoimiseen kuntoutujan elämässä. 

(ks. Stakes 2004, 10, 17–19.) 

 

Psyykkisen toimintakyvyn merkitys kuntoutujan hyvinvointiin on suuri, koska ihminen 

nähdään kokonaisuutena. Hyvä psyykkinen terveys ja yleensä oireiden hallinta, 

oppimiskyky, kielelliset taidot sekä elämänhallinta tukevat fyysistä ja sosiaalista 

toimintakykyä. (Mäkelä, Alastalo, Noro & Finne-Soveri 2012, 132–133.) Sosiaalinen 

toimintakyky puolestaan tarkoittaa muun muassa kuntoutujan kannalta kykyä solmia ja 

toimia sosiaalisissa vuorovaikutuksissa muiden ihmisten kanssa (Tiikkanen & Heikkinen 

2011, 1). Suhteet omaisiin ja ystäviin sekä vastuun kokemukset läheisistä ovat ihmisille 

tärkeitä asioita, koska ne tarkoittavat olemassa olevia ja merkityksellisiä ihmissuhteita. 

Sosiaalisten suhteiden onnistumisen kokemukset lisäävät elämän mielekkyyttä ja tukevat 

erilaisiin toimintoihin, kuten päivätoiminta ja harrastukset, osallistumista. Kuntoutujien 

aktivoiminen laaja-alaisten kuntouttavien toimenpiteiden, kuten sosiaaliohjauksen avulla, 

mahdollistaa kuntoutujan kokonaistilanteen huomioimisen ja asianmukaisten kuntouttavien 

palvelujen järjestämisen. 

 

”Tavoitteena on usein hyvinvointia ikääntyvälle.” Joensuu 
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Sosiaali- ja terveysministeriön (2007) hyvinvointiohjelmassa määritetään hyvinvoinnin 

osa-alueiksi muun muassa terveys, toimeentulo, asuminen, puhdas ympäristö, turvallisuus, 

itsensä toteuttaminen sekä läheiset ihmissuhteet. Kuntoutujan elämäntilanteen 

näkökulmasta on tärkeää, että hyvinvoivalla ihmisellä on tarpeiden tyydytyksen jälkeen 

voimia ja mahdollisuuksia virkistäytyä, levätä, toteuttaa itseään sekä olla läheisten kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 11.) Hyvinvoinnin edistäminen tulisikin olla 

kokonaisvaltainen ja yksilökohtainen kuntoutuksen tavoite. Ihmisen arki koostuu monista 

pienistä toimista ja askareista, jotka osaltaan voivat tuottaa kuntoutujalle itsensä 

toteuttamisen ja onnistumisen kokemuksia. Hämeenaho (2014) tuo esille ajatuksen arjen 

hyvinvoinnista normaalina elämänä, mikä nostaa esiin hyvinvoinnin huomaamattomuuden 

(Hämeenaho 2014, 114). Kuntoutumista ja itsenäistä asumista suojaavia tekijöitä löytyy 

muun muassa hyvästä asumistasosta, hyvästä asuinympäristöstä ja riittävästä 

toimeentulosta. Kuntoutujan lähtökohdista toteutuneet hyvinvoinnin osa-alueet 

mahdollistavat yksilöllisen hyvinvoinnin kehikon, joka mahdollistaa kuntoutujan sen 

hetkisen tilanteen turvaamisen. Kuntoutujan voimavarojen mukaisesti hän voi hyödyntää 

edelleen toteutuneita osa-alueita ja tätä kautta laajentaa hyvinvointiaan koskemaan myös 

muita vielä toteutumattomia osa-alueita, kuten sosiaaliset suhteet. 

 

”Tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen, sairaalahoidon 

estäminen ja elämänlaadun parantaminen.” Jämsä 

 

Elämänlaadun tutkimukseen kehitettyä WHOQOL-Bref mittaria tarkastellessa 

elämänlaadun määritelmä muotoutuu laajaksi. Siihen vaikuttavat ihmisen fyysinen 

terveyden tila, psyykkinen tila, sosiaaliset suhteet sekä yksilön ja hänen elinympäristönsä 

välinen suhde. (WHOQOL Group 2004, 307.) Mitä korkeamman kuntoutujan kokeman 

hyvinvoinnin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä ympäristöllinen hyvinvointi tuottaa, 

sitä paremmin mahdollistuu hyväksi koettu elämänlaatu. Vaikuttamalla kotikuntoutuksen 

keinoin kohentavasti hyvinvoinnin osa-alueisiin, paranee myös kuntoutujan kokema 

elämänlaatu. 

 

 

”Elämänhallinnan tukemista…” Seinäjoki 
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Elämänhallinnan käsite muodostuu muun muassa hallinnan ja pystyvyyden tunteesta, mikä 

mahdollistaa kuntoutujalle luottamuksen siihen, että omilla mahdollisuuksillaan ja 

toiminnoillaan voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Elämänhallinnan käsite sisältää toisaalta 

mahdottoman oletuksen siitä, että ihminen voisi itse hallita elämäänsä. (Järvikoski & 

Härkäpää 2004, 128–129.) Elämänhallinta määrittyy aineiston mukaisesti kykynä 

suunnitella omaa elämäänsä, tunteena omien tekojen ja valintojen vaikuttamisesta omaan 

elämään. Kuntoutujan tukeminen oman elämänsä ohjaukseen ja hallinnassa pysymiseen 

edellyttää muun muassa kykyä itsestä huolehtimiseen. Mitä enemmän kuntoutuja pystyy 

tekemään omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä, sitä laajempi on oman elämän hallinnan 

tunne. Kuntoutujan voimavarat voivat vaihdella merkittävästi elämäntilanteiden ja 

terveydentilan mukaisesti, tasapainoileminen edellyttää voimavaroja vastoinkäymistenkin 

kokemiseen. Kotikuntoutuksen tuki on tarpeen, kun kuntoutuja on epävarma tai kokee, 

ettei pärjää. Taloudelliset edellytykset mahdollistavat lisäksi elämänhallintaa. 

 

5.2.2 Päivittäisten toimintojen tukeminen 

 

”Kotikuntoutus on kuntoutujan elinympäristöön vietävää tukea, jonka 

tavoitteena on parantaa kuntoutujan selviytymistä arjessa…” Iisalmi 

 

 

Arjessa selviytyminen haastaa kuntoutujan monin tavoin. Arjen sisältö rakentuu 

jokapäiväiseen elämään sisältyvistä päivittäisistä toiminnoista ja velvoitteista sekä omien 

mieltymysten toteuttamisesta esimerkiksi harrastustoiminnan kautta (ks. myös Hämeenaho 

2014, 73). Toimeentulon hankkimisen, perheen ja talouden ylläpidon sekä sosiaalisissa 

verkostoissa toimimisen toistuvuus ja pysyvyys tekevät arjesta ennakoitavaa ja jatkuvaa, 

joskus suorastaan itsestään selvää ja huomaamatonta. Arkisia toimia ovat esimerkiksi 

kaupassa käynti, asioiden hoito sekä omat harrastukset. Arjen toimet voivat viedä 

kuntoutujan kodin ulkopuolelle ja esimerkiksi palvelupisteen sijainti vaikuttaa päivittäisiin 

arjen aikataulujen rakentamiseen (ks. myös Jalas 2011, 108–109). Kotkan ja Hämeenlinnan 

kotisivuilla on lisäksi maininta arjessa selviytymisen tukemisesta. Oma koti mahdollistaa 

itsenäisen asumisen, mutta kuntoutujan tulee kyetä selviämään arjen toiminnoista 

itsenäisesti. On osattava huomioida, mitkä toimet ovat välttämättömiä arjessa ja 

itsenäisessä asumisessa selviämiselle ja mitkä asiat eivät ole mitenkään mahdollisia 
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toteuttaa esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi (ks. Hämeenaho 2014, 94). Itsenäinen 

asuminen ja arjen hallinta ovat kotikuntoutuksen toiminnan tärkeitä tavoitteita. 

 

Kuuden kunnan Iisalmen, Mäntsälän, Nokian, Raahen Seinäjoen sekä Siilinjärven 

kotisivuilla on suora maininta kotikuntoutuksen olevan kuntoutujan kotiin annettavaa, 

kotikäyntien muodossa toteutuvaa palvelua. 

 

”Kotikuntoutusohjaajat tekevät kotikäyntejä ja tukevat kotoa ulospäin 

suuntautumiseen. Kotikuntoutus on tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta.” 

Raahe 

”Kotikuntoutus antaa tukea mielenterveyskuntoutujan kotiin päivittäisten 

asioiden hoidossa ja lääkehuollossa.” Siilinjärvi 

 

Kotikuntoutuksen toimintamuotoja tarkastellessa kotikäynnit ovat luontevia, koska 

itsenäiseen asumiseen liittyen omassa kotona on paljon asumista turvaavia toimintoja, 

kuten ruokahuolto ja siivous. Päivittäisistä toiminnoista selviäminen on ensisijaista, jotta 

kuntoutuja pystyy asumaan itsenäisesti. Mikäli näistä toiminnoista ei selviä tuettuna ja 

ohjattuna, itsenäinen asuminen ei ole välttämättä kuntoutujalle asianmukainen 

asumismuoto. 

 

”Ravitsemuksesta huolehtiminen asiakkaan omatoimisuutta korostaen.” 

Kotka 

 

Mielestäni yksi tärkeimmistä itsenäisessä asumisessa selviytymistä tukeva toiminta on 

omatoiminen ruokahuolto (ks. myös Törmä ym. 2014, 21). Suoraan ravitsemuksesta 

huolehtiminen on kuitenkin mainittu vain Kotkan kotisivuilla. Kemin kotisivuilla on lisäksi 

mainittu terveellisempien elämäntapojen opetteleminen, mikä voidaan liittää myös osittain 

ruokahuoltoon. Mielestäni kuntoutujan ruokavaliossa tulisi ottaa huomioon ruoan 

terveellisyysvaikutukset ja mahdolliset oman terveyden edellyttämät ruokavaliot, kuten 

gluteeniton ruokavalio. Päivittäiseen ruokahuoltoon voidaan yleisesti sisällyttää aterioiden 

suunnittelu, asianmukaisten kauppa-ostosten tekeminen, ruoan valmistus ja ateriointi sekä 

jälkien siistiminen. Ruokahuolto edellyttää myös kykyä ja ymmärrystä rahan käytössä.  

Kuntoutujan elämäntilanteesta ja terveydentilasta riippuen hän voi mielestäni tarvita 

kotikuntoutuksen tukea ja ohjausta koko ruokahuoltoprosessissa tai joissakin sen osa-

alueissa. 
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”- asiakkaan henkilökohtaisen hygienian hoidossa, vaatehuollossa ja 

asunnon siivouksessa ohjaaminen.” Kotka 

 

Omasta henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen mainitaan Kotkan kotisivuilla. 

Sisällytän hygieniaan tarvittavat pesulla käynnit sekä asianmukaisen ja huolletun 

vaatetuksen käyttämisen. Omassa kotonaan ollessamme voimme pukeutua rennommin ja 

olla ulkoisen olemuksemme suhteen vapaampia. Kodin ulkopuolella asiointi ja toimiminen 

vaikuttavat yleensä vaatetuksen valintaan ja pyrkimykseen ulkoisesta siisteydestä. Kotkan 

kotisivuilla mainitun vaatehuollon lisäksi Kemin kotisivuilla liitetään pyykkihuolto osana 

kotihoidon opettamista kotikuntoutuksen keinoin. Vaatehuoltoon sisällytän kuuluvaksi 

pyykinpesun soveltuvin pesuainein, vaatteiden korjauksen sekä säilyttämisen 

asiamukaisissa paikoissa, kuten vaatekaapeissa. Pyykinpesu ja pyykin kuivatus jo itsessään 

on monimuotoinen prosessi, mikä edellyttää kykyä käyttää omaa tai taloyhtiön 

pyykkikonetta, lajitella pyykit värien ja pesuohjeiden mukaisesti, ripustaa pyykit 

kuivumaan sekä viikata ja siirtää kuivat vaatteet vaatekaappeihin. 

 

”… asunnon siivouksessa ohjaaminen.” Kemi 

 

Itsenäiseen asumiseen liittyy kodinhoidollisia tehtäviä, vaatehuollon lisäksi tärkeänä osa-

alueena siivous, mikä on mainittu vain Kotkan ja Kemin kotisivuilla. Usein siivouksen 

aloittaminen on vaikeaa, kun ei välttämättä osaa päättää, missä järjestyksessä kodin siivoaa 

ja mistä yleensä siivouksen aloittaan (ks. myös Törmä ym. 2014, 21). Kotikuntoutuksen 

keinoin pyritään kuntoutujaa ohjaamaan ja opettamaan kodin siisteyden ylläpidon ja itse 

siivouksen osalta. Iisalmen kotisivuilla on suora maininta ohjauksesta ja neuvonnasta 

kotikuntoutuksen toimintamuotona. Kotikuntoutuksen sisältöjä tutkiessa on kuitenkin 

nähtävissä, että kaikkeen toimintaan on sisällytetty ainakin yleisellä tasolla kuntoutujan 

ohjausta ja neuvontaa, vaikka käsitteenä käytetään pääasiallisesti kuntoutujan tukemista 

esimerkiksi asunnolta ulos lähtemisessä. Joensuun, Kotkan, Kemin ja Seinäjoen 

kotisivuilla käytetään toimintamuotona ohjausta. 

 

”… kuntoutus on aktiivista ohjaamista yhteiskunnan toimintaan…” Joensuu 

 

Ohjaus näyttäytyy aineiston perusteella ammatilliselta työmenetelmältä, joka lisää 

kuntoutujan kykyä parantaa omaan elämäänsä ja edistää omaa tavoitteellista 
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kuntoutumistaan. Ohjaus on päämäärähakuista, kuten kuntoutujan siivouksessa. Neuvontaa 

ei aineistossa selvitetä erikseen eikä sitä käytetä muualla kuin Iisalmen kotisivuilla. 

Neuvonnan voi ajatella ohjausta kevyemmäksi toiminnaksi eikä sillä ole välttämättä mitään 

konkreettista vaikutusta kuntoutujan elämään. Kuntoutuja voi itse kysyä neuvoa johonkin 

ja voi itse päättää, toimiiko sen mukaisesti, esimerkiksi bussiaikataulujen löytymisestä. 

 

”Kelan etuuksista tiedottaminen asiakkaalle ja hakemisessa avustaminen.” 

Kotka 

”Elämänhallinnan tukemista (ajanhallinta, virasto/muut käynnit, 

toimeentulotukihakemuksen täyttö, työkokeilujen kartoitus, rahanhallinta, 

laskujen maksaminen yms.)” Seinäjoki 

 

Kotkan kotisivuilla mainitaan Kelan etuuksista tiedottaminen sekä niiden hakemisessa 

avustaminen. Lisäksi Seinäjoen kotisivuilla mainitaan toimeentulotukihakemuksen täyttö 

osana elämänhallinnan tukemista.  Nämä maininnat kertovat kuntoutujan ensisijaisten 

etuuksien hakemisen ja saamisen turvaamisesta sekä viimesijaisen etuuden 

toimeentulotuen hakemisesta ja kuntoutujan heikosta taloudellisesta asemasta. 

Toimeentulotukioikeus kertoo kuntoutujan elävän toimeentulon minimirajan mukaisilla 

tuloilla, mikä haastaa arjen ja talouden hallintaa entisestään. Tämän aineiston perusteella 

voidaan päätellä, että kuntoutujan tulot muodostuvat ainakin Kelan etuuksista, kuten eläke, 

työttömyysetuus ja asumistuki, sekä toimeentulotuesta. Kuntoutujilla voi olla muitakin 

tuloja, kuten opintoetuudet, ansiotulot ja työeläkkeet, jotka eivät tule aineistosta suoraan 

esille. 

 

”… selvitetään kuntoutujan kanssa yhdessä palvelujärjestelmässä toimimista, 

esim. Kelan etuja.” Kemi 

 

Kemin kotisivujen mukaisesti kuntoutujan kanssa selvitetään yhdessä 

palvelujärjestelmässä toimimista, kuten edellä mainittu Kelan ensisijaisten etuuksien 

hakeminen. Kotkan kotisivujen mukaisesti kuntoutujia ohjataan henkilökohtaisten 

palvelujen hankinnassa. Palveluja ei ole tarkemmin esitetty kotisivuilla, mutta määritän 

näiksi palveluiksi muun muassa julkisten palvelujen, kuten terveyspalvelujen ja kirjaston, 

verkkopalvelujen, kaupan sekä parturi-kampaamopalvelujen käytön. Palvelujen 

saatavuuden, laadun ja palvelutarpeen tyydytyksen näkökulmasta on merkittävää, miten 

kuntoutujan koti maantieteellisesti sijoittuu (ks. esim. Koistinen & Tuorila 2008, 18). 
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Lisäksi Iisalmen ja Seinäjoen kotisivuilla on maininta muun muassa virastoissa käymisestä 

yhdessä kuntoutujan kanssa. Tällainen tuki on merkityksellistä, koska kuntoutujille voi olla 

haasteellista lähteä kodin ulkopuolelle yksin asioita hoitamaan. 

 

Asiointiapu mainitaan Iisalmen ja Mäntsälän kotisivuilla erillisenä kotikuntoutuksen osa-

alueena, joka liittyy tiiviisti kuntoutujan edellä käsiteltyyn päivittäisien toimien 

tukemiseen. Myös esimerkiksi Kotkan kotisivujen maininta palveluiden hankinnassa 

avustaminen voidaan tulkita asiointiavun antamisena. Asiointiapu sisältää kodin 

ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Itsenäisessä asumisessa kodin ulkopuolisia toimintoja 

on paljon. Kuntoutujat voivat tarvita apua erilaisissa virastoissa käymisessä. Kelan 

asioiden hoito voi olla haastavaa ja Kelalla toimiminen ei ole välttämättä kuntoutujalle 

selkeää, koska siellä ei tarvitse yleensä niin usein käydä. Päivittäisten kauppa-asioiden 

hoito edellyttää aiemmin mainittuja etukäteisvalmisteluja, kuten kauppalistan tekeminen ja 

kaupassa toimimisen hallinta. Tähän liittyy myös raha- ja pankkiasioiden hoito, kyky saada 

rahat riittämään. Kuntoutujan on käytävä tarvittaessa terveydenhuollon palveluissa, 

hoitamassa lääkeostokset ja raha-asiat. 

 

”Raha-asioiden hoidossa, kauppa-asioissa ja muiden henkilökohtaisten 

palveluiden hankinnassa ohjaaminen.” Kotka 

 

Raha-asioiden hoidossa sekä laskujen maksussa avustaminen ja ohjaaminen on mainittu 

Seinäjoen ja Kotka kotisivuilla. Mielestäni taloudellisten asioiden asianmukainen hoito 

edellyttää ensisijaisesti asumisen ja toimeentulon turvaamista. Laskut tulee maksaa ajallaan 

ja ruokaan sekä muihin kuukausittaisiin välttämättömiin menoihin, kuten lääkkeet, jäävän 

rahan käytön suunnittelu on tärkeää, sillä kuntoutujalla voi olla Seinäjoen kotisivuihin 

viitaten minimitulot. Muiden hankintojen, kuten vaatehankinnat, mahdollistaminen 

edellyttää lisäksi pidemmälle tähtäävää rahankäytön suunnittelua ja mahdollista 

säästämistä. 

 

Kotkan kotisivuilla on ainoana kuntana yksilöity kauppa-asioiden hoidossa ohjaaminen, 

mikä on hämmästyttävää, koska kauppa-asioiden hoituminen on mielestäni merkittävä osa 

itsenäisen asumisen ja ruoanlaiton onnistumista. Mäntsälän ja Kemin kotisivuilla on 

maininta arjessa selviämisen tukemisesta, mikä sisältää muun muassa edellä esitettyjä 

päivittäisiä toimia kauppa-asioiden hoidon lisäksi. Kauppa-asioiden onnistuneen 
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hoitoprosessiin kuuluu kiinteästi monia erilaisia toimintoja. Ensinnäkin on suunniteltava, 

mitä tuotteita kaupasta aikoo ostaa. Ostoslistaa pitää verrata käytettävissä oleviin varoihin. 

Kaupassakäynnin toteuttaminen, kuten muidenkin palvelujen saaminen ja asioidenhoito, 

edellyttävät pääsääntöisesti kodista ulos lähtemistä. Reitti lähikauppaan tulee osata, 

tuotteet pitää löytää kaupasta ja hoitaa kassalla maksu kotiinpaluun lisäksi. Kemin 

kotisivuilla on maininta kodista uloslähtemisen tukemisesta, mikä on tärkeä asia 

kuntoutujille. Osalle kuntoutujista omasta kotoa lähteminen voi olla haasteellista muun 

maussa terveydentilansa tai elämäntilanteensa vuoksi. 

 

Seinäjoen kotisivujen mukaan ajanhallinnan tukeminen osana elämänhallintaa kuuluu 

kotikuntoutukseen. Ajanhallintaa en ollut osannut konkretisoida ajatuksissani 

kotikuntoutukseen liittyväksi. Ajanhallinnan näkökulman tekee erittäin mielenkiintoiseksi 

huomioidessa Mikko Jalaksen (2011) näkemyksen siitä, että monipuoliset ja muuttuvat 

arjen aikakehykset edellyttävät kuntoutujalta kykyä selviytyä nopeastikin muuttuvien 

tilanteiden sekä aikataulujen verkossa (Jalas 2011, 108–109). Ensinnäkin on luontevaa 

ajatella normaalia vuorokausirytmityksen merkitystä ihmisten elämässä ja arjen 

hallinnassa. Vinoutunut rytmi vaikeuttaa asioiden hoitoa ja ajan rytmitystä, koska 

palvelujen saanti ja asioiden hoito, kuten kotikuntoutustyöntekijöiden käynnit, tapahtuu 

pääosin virka-aikana arkipäivisin. Toiseksi meillä on erilaisia määritettyjä kellonaikoja, 

kuten lääkärin tai kampaajan aika, joita on noudatettava saadaksemme palveluja ja 

hoidettua asioitamme. Joskus ennalta määritetyt aikataulut pettävät ja niihin tulee äkillisiä 

muutoksia, kuten lääkäriajan peruuntuminen tai aikaistuminen. Aikataulutus mahdollistaa 

sujuvamman arjen ja tekee arjen hallittavammaksi (ks. esim. Hämeenaho 2014, 95). 

 

5.2.3 Toimintakykyä ylläpitävät ja kuntouttavat palvelut 

 

”Ikääntyvät, pitkään sairastaneet, joiden kuntoutus on usein toimintakykyä 

ylläpitävää ja hoito keskittyy fyysisten sairauksien hoitoon…” Joensuu 

 

Päivittäisiä toimintoja tukevien palvelujen lisäksi kuntien kotisivuilla esitettiin 

kotikuntoutuksen sisällöiksi toimintakykyä ylläpitävät ja kuntouttavat palvelut. Arjessa 

selviytyminen edellyttää kuntoutujalta asianmukaista ja riittävää fyysistä, psyykkistä sekä 

sosiaalista toimintakykyä selvitäkseen itsenäisestä asumisesta ja arjen toimista, mikä 

asettaa kotikuntoutukselle kuntoutujan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen tukemisen 
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haasteen. Kotkan ja Joensuun kotisivuilla tulee esille kuntoutujan toimintakyvyn 

ylläpitäminen, mikä pelkistetyimmillään tarkoittaa toimintakyvyn heikkenemisen 

pysäyttämistä tai ehkäisemistä. Joensuussa toimintakyvyn ylläpitäminen suunnataan 

ikääntyville kuntoutujille, joiden pitkäaikainen terveydentila ja elämäntilanne vaikuttavat 

siihen, ettei heillä nähdä toimintakyvyn kehittymismahdollisuuksia kovinkaan vahvana. 

Tämän mukaan ikääntyneillä ei siten ole esimerkiksi työelämään liittyviä tavoitteita, mikä 

vaikuttaa kuntoutuksen sisältöön. 

 

”Toimintakyvyn huonontuminen on nuorilla väliaikaista ja tavoitteena on 

kuntoutua opiskeluun ja…” Joensuu 

”… jonka tavoitteena on edistää sairaan, 

vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen … työllistymistä.” 

Hämeenlinna 

 

Yhteiskunnallinen satsaus nuoriin ja heidän kuntoutumiseensa on nähtävissä etenkin 

Joensuun kotisivuilla. Nuorilla nähdään olevan vielä koko elämä edessään ja heidän 

heikentynyt toimintakykynsä määritetään väliaikaiseksi. Ammatillisen tutkinnon 

suorittaminen peruskoulun jälkeen edistää merkittävästi tänä päivänä työllistymistä. 

Elannon hankkiminen, perheen ja talouden ylläpito sekä sosiaalisissa verkostoissa 

toimiminen täyttävät päiviämme (Hämeenaho 2014, 73). Kuntoutujien elämäntilanne ei 

välttämättä ole läheskään edellä esitetyn kaltainen. Kuntoutujat ovat sairaita tai 

vajaakykyisiä, joiden työllistymisedellytykset ovat heikentyneet muihin kansalasiin 

verrattuna. Kuntoutuksen keinoin heidän henkilökohtaisia valmiuksiaan voidaan ajan 

kanssa kohentaa, mutta he tarvitsevat paljon tukea työllistymisessä Työ- ja Elinkeino-

toimistoilta, palvelukeskuksilta, kuntoutusjärjestelmiltä ja -palveluilta sekä 

työnantajatahoilta. 

 

Hämeenlinnan ja Iisalmen kotisivuilla on maininta kuntoutujien toimintakyvyn 

edistämisestä. 

”… tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen 

ihmisen toimintakykyä…” Hämeenlinna 

 

Liikkumisongelmat lisääntyvät iän, terveydentilan sekä heikentyneen elämäntilanteen 

myötä, vaikka ne ovatkin yleisempiä vanhusväestössä. Fyysiset tai psyykkiset liikkumisen 

ongelmat voivat rajoittaa kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia sekä heikentävät 
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elämänlaatua. Fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

kehittäminen onkin tärkeää laadukkaan ja itsenäisen elämän mahdollistamisessa. 

 

”Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista 

ja…” Kotka 

 

Itsenäinen suoriutuminen oman toimintakyvyn mukaisesti arjen toimista on merkittävä asia 

kuntoutujan itsenäisen asumisen kannalta. Omaan kotiin liittyy monenlaisia haasteita, 

kuten sähköjen katkeaminen myrskyn seurauksena, joista kuntoutuja joutuu kantamaan 

vastuun. Toisaalta koti tarjoaa paljon mahdollisuuksia, kuten oman tilan ja yksityisyyden, 

joita kuntoutuja pyrkii hyödyntämään omien voimavarojensa mukaisesti. Omassa kotona 

asuessa elämään kiinteästi liittyvä arki voi tuntua tylsältä ja mitäänsanomatonta, mutta 

toisaalta se on erittäin monimuotoista ja yllätyksellistä. Arjen vaatimuksista itsenäinen 

vastaaminen vaatii kuntoutujalta paljon henkilökohtaisia voimavaroja, koska hän voi 

joutua toimimaan välittömästi esimerkiksi tulipaloon liittyvässä vaaratilanteessa (ks. myös 

Hämeenaho 2014, 98). Hämeenaho esittää ymmärrettävästi, että itsenäisen selviämisen 

ihanne ei kuntoutujilla ole omassa elämässään ainakaan heti toteutettavissa, koska he eivät 

välttämättä ole terveitä ja hyvinvoivia (Hämeenaho 2014, 9). 

 

”- sosiaalisen kanssakäymisen ja osallisuuden turvaaminen sekä aktivointi 

yhteydenpitoon omaisiin ja muihin läheisiin.” Kotka 

”Sosiaalinen ympäristö (kaverit, lähiomaiset, sukulaiset, päivätoiminta 

paikat, harrastukset yms.)” Seinäjoki 

 

Kotkan ja Seinäjoen kotisivuilla esitetään selkeimmin sosiaalisen kanssakäymisen ja 

sosiaalisten verkostojen tukeminen kotikuntoutuksen keinoin. Kemin kotivisuilla on 

maininta kuntoutujan tukiverkostojen luomisen turvaamisesta. Kemin ja Raahen 

kotisivuilla lisäksi mainintaan kodista lähtemisen tuki ja kodista ulospäin suuntautumisen 

tuki. Osan kotikuntoutuksen asiakkaista voi aineiston perusteella arvioida asuvan yksin tai 

ainakin kokevan yksinäisyyden tunteita. Sosiaaliset verkostot ovat puutteellisia tai 

puuttuvat kokonaan ja niiden rakentamiseen sekä ylläpitämiseen kuntoutujat tarvitaan 

tukea. Kuntoutujan on myös kyettävä vastavuoroiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen, kuten 

keskusteluun sekä asioiden jakamiseen. Terveydentilan ja elämäntapojensa vuoksi he ovat 

voineet päätyä yksin elämiseen eikä heillä välttämättä ole kontaktia muihin ihmisiin. 
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Päihdekuntoutujilla päihteettömyyteen liittyviä ihmissuhteita ei välttämättä ole enää 

olemassa. Mielenterveyskuntoutujilla terveydellinen tilanne on voinut estää ihmissuhteiden 

asianmukaista hoitamista. Pelkkä asunnosta ulos lähteminen voi olla ylivoimainen tehtävä. 

Sosiaalisen tukiverkoston muodostuminen kuntoutujalle on asumisen ja hyvinvoinnin 

kannalta merkittävää, koska asuinympäristön merkitys on suuri. 

 

”Tarkoituksena on kuntoutujan tukeminen … löytämään omia tukiverkostoja 

…” Nokia 

 

Halu osallistua ja kuulua omaa perhettä ja lähipiiriä laajempaan yhteisöön voi korostua, 

kun kuntoutuja viettää runsaasti aikaa omassa kotonaan. Sosiaalisten suhteiden tarve ja 

halu kotiin sidotun arjen vaihteluun voivat kannustaa kuntoutujia osallistumaan kodin 

ulkopuolisiin sosiaalisiin suhteisiin. Paikkaan ja paikalliseen kuulumiseen liittyy tietyn 

yhteisön ja sen jakaman kulttuurin samaistumisen kokemus. Asuinympäristöön ja siellä 

olevaan yhteisöön kiinnittyminen tuo mahdollisuuksia ja halua olla osana yhteisöä. 

(Hämeenaho 2014, 100–101.) Omien sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja 

muotoutuminen on tärkeitä asioita kuntoutujan elämän tulevaisuuden kannalta. Sosiaaliset 

verkostot toimivat kuntoutujan tukiverkostoina niinä aikoina, kun kotikuntoutuksen 

työntekijä ei ole käymässä tai kun kotikuntoutusta ollaan vähentämässä ja lopettamassa 

kuntoutumisen myötä. 

 

”Keinoja ovat kotikäynnit, erilaiset ryhmät, vierailut ja tutustumiskäynnit.” 

Nokia 

 

Aineistossa Iisalmen ja Nokian kotisivuilla parhaiten esille tulleet tutustumiskäynnit ja 

vierailut ovat mielenkiintoisia toimintamuotoja. Kuntoutujien kanssa mennään yhdessä 

tutustumaan erilaisiin paikkoihin, kuten tukikeskuksiin, ja käydään vierailuilla esimerkiksi 

päivätoimintapaikassa. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa kuntoutujalle kodin 

ulkopuolisia verkostoja ja toimintaa. Käynneillä mukana olevalla tutulla ja turvallisella 

työntekijällä on merkittävä rooli kuntoutujan onnistuneen kodin ulkopuolisen vierailun tai 

tutustumiskäynnin toteutumisessa. Erilaisten ryhmien toimintaan osallistuminen voi liittyä 

vertaistukeen, mielekkääseen tekemiseen tai harrastuksiin. Lisäksi Kemin kotisivuilla 

mainintaan, että kotikuntoutuskäynnit voivat tapahtua kodin ulkopuolella. Aineisto ei tuo 
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esille, järjestetäänkö kunnissa kotikuntoutuksen asiakkaille omia ryhmiä, mikä voisi olla 

myös yhtenä kuntoutumista edistävän toiminnan muotona. 

 

”- aktivoiminen kodin ulkopuoliseen päivä-, työ- ja harrastustoimintaan.” 

Kotka 

 

Kotkan lisäksi Seinäjoen kotisivuilla on maininta päivätoimintaan osallistumisesta sekä 

harrastustoimintaan ohjaamisesta. Kuntoutujille kohdennettua päivätoimintaa on järjestetty 

myös muissa kunnissa, koska sen järjestäminen erityisryhmille, kuten ikääntyneille ja 

kuntoutujille, on ollut vuosia yleinen ja toimiva käytäntö. Tarkempaa analyysia en 

kuitenkaan ole päivätoiminnan, työtoiminnan ja harrastusten osalta tehnyt tutkielmani 

rajauksen vuoksi. Kävin kuitenkin Seinäjoen ja Kotkan kotisivuilla tarkastelemassa 

päivätoimintaan liittyvää esittelyä. Seinäjoen kotisivuilla päivätoiminta tarjoaa 

vertaistukea, ruokailumahdollisuuden, kuntosalin käyttömahdollisuuden, tilat 

peseytymiseen sekä pyykkihuoltoon. Ohjelmaan kuuluu myös erilaiset ryhmät sekä retkien 

ja tapahtumien järjestäminen. Kotkan kotisivuilla löytyy maininta toiminnallisten, 

opetuksellisten, virikkeellisten sekä virkistyksellisten ryhmätoimintojen järjestämisestä 

päivätoimintana. Päivätoimintaan osallistuminen edellyttää kykyä ja valmiuksia lähteä 

omasta kodista sekä kohdata muita ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita. Päivätoiminnan sisältö 

voidaan räätälöidä kuntoutujan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Merkittävää on, että 

päivätoiminta rytmittää mielekkään harrastustoiminnan lisäksi päivää ja tukee kotona 

asumista. 

 

”Tarkoituksena on kuntoutujan tukeminen … löytämään omia … 

harrastuksia.” Nokia 

 

Mielekkään tekemisen tarve ja sen löytäminen on kuntoutusprosessissa edistymisen 

merkki. Harrastustoiminta voi löytyä oman kodin sisältä ja toiminnoista, kuten ruoanlaitto, 

käsityöt, piirtäminen, lukeminen ja television katselu. Kuntoutujilla vapaa-ajan 

erottuminen jokapäiväisessä elämässä ei välttämättä ole niin selkeää, kuin työssä käyvillä 

ihmisillä. Kuntoutuja voi olla aktiivitoimenpiteessä, kuten työkokeilu, tai hänellä on useita 

kertoja viikossa kuntoutukseen liittyviä toimenpiteitä ja tapaamisia. Kotitöiden ohella 

tällaiset toiminnot selkiyttävät vapaa-aikaa näkyvämmäksi. Harrastustoiminta on 

normaaliin elämään kuuluvaa ja tuo kuntoutujille virkistystä. Kodin ulkopuolella tapahtuva 
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harrastustoiminta on usein sosiaalista ja luo edellytyksiä tukevien sosiaalisten verkostojen 

muodostumiseen. 

 

”… tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen… 

osallistumismahdollisuuksia…” Hämeenlinna 

 

Kuntoutujan osallistuminen tapahtuu sosiaalisten virallisten sekä epävirallisten suhteiden ja 

erilaisten verkostojen kautta. Osallistumisen eriasteisia tasoja ovat muun muassa 

yksilötaso, perhe, ystäväpiiri, työpaikka, aluetaso ja valtakunnallinen taso. Verkostot 

lisäävät suvaitsevaisuutta, yhteenkuuluvuutta, luottamusta ja turvallisuuden tunnetta 

ylittämällä sosiaalisia, etnisiä ja uskonnollisia rajoja. Yhteisöön ja yhteiskuntaan 

liittyminen on monipuolista ja vuorovaikutteista toimintaa, joka on normien ja arvojen 

kautta ohjattua sekä säänneltyä. (Alila, Gröhn, Keso & Volk 2011, 13–14.) Kuntoutujilla 

voi olla kunnan rakentamia yhteisöllisiä paikkoja, kuten päivätoimintapaikat, joissa 

järjestetään kuntoutujille erilaista toimintaan sekä mahdollistetaan yhteisöllisyyttä ja 

sosiaalisia suhteita. Nämä paikat tarjoavat myös kuntoutujille vertaistukea. 

 

Työtoiminta on mainittu ainoastaan Kotkan kotisivuilla. Tarkemmin tutkiessani Kotkan 

työtoiminnan sisältöä, päädyin työttömille tarkoitettua kuntouttavaa työtoimintaa 

esittelevälle sivustolle. Aineistoni ei esitä mitään tarkempaa selvitystä työtoiminnan 

sisällöstä, joten voidaan päätellä, että ainakin osa kuntoutujista on työttömiä työnhakijoita. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen työttömille työhakijoille on lakisääteistä ja 

oletettavasti kaikissa kunnissa tarjolla olevana palveluna sen piiriin kuuluville 

kuntoutujille. Heidän aktivoimisensa kuntouttavaan työtoimintaan tukee onnistuessaan 

kokonaisvaltaista kuntoutumista, itsenäistä asumista, sosiaalisten suhteiden ja jopa 

ystävyyssuhteiden muodostumista (ks. myös Törmä ym. 2014, 23–24). Kuntouttavaan 

työtoimintaan sitoutuminen vähintään kerran viikossa neljä tuntia päivässä edellyttää 

kuitenkin kuntoutujalta terveyden, toimintakyvyn ja elämäntavallisten asioiden tietynlaista 

tasoa, mikä mahdollistaa kodin ulkopuolelle lähtemisen ja työtoimintatehtävistä 

suoriutumisen. On olemassa myös sosiaalihuollollista työtoimintaan, mutta siitä ei löytynyt 

analysoidusta kotikuntoutusaineistosta tarkempaa mainintaa. 
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”Asiakkaat pyritään ohjaamaan aina sopivaan, avoimeen ryhmään ja 

hakemaan vertaistukea ongelmiinsa.” Seinäjoki 

 

Iisalmen ja Seinäjoen kotisivuilla mainitaan vertaistuki kotikuntoutuksen toimintamuotona. 

Ihmisille on tärkeää, että on toisia, jotka jakavat heidän kokemuksensa. Ihmiset hakeutuvat 

luonnostaakin sellaisten ihmisten ja ryhmien piiriin, jotka tarjoavat heille vertaistukea. Eri 

elämäntilanteisiin liittyvät verkostot tuottavat luonnolliseksi ajattelemaani vertaistukea. 

Kuntoutujilla asianmukaisen vertaistuen hakeminen ja saaminen on haasteellisempaa. 

Heille on mahdollistettu erilaisten järjestöjen ja viranomaistahojen kautta tukea tällaisten 

ryhmien löytymiseen. Vertaistuki tulee ajoittua oikein ja olla oikeanlaista. 

Vertaistukiryhmässä on järkevää käydä ensin tutustumassa, kokeeko kuntoutuja 

hyötyvänsä siinä elämänvaiheessa sellaisesta ryhmästä. Tulee myös huomioida, että 

kuntoutuja ei toimi omia voimavaroja kuluttavasti toisten kuntoutujien vertaistuen 

lähteenä. 

 

”Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan… osallisuutta 

yhteiskuntaan.” Kotka 

 

Yhteiskunnallista osallisuutta voidaan pitää keskeisenä tekijänä kuntoutujan hyvinvoinnin 

kannalta. Osallisuuteen liitetään yhteisten normien hyväksyminen, yksilön ja ryhmien 

välinen vastavuoroisuus sekä epäitsekkyys, joiden kautta syntyy luottamus muita ihmisiä ja 

yhteiskuntaa kohtaan. Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä 

hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. (Alila ym. 2011, 13–14.) Kuuluminen osaksi 

yhteiskuntaa on tärkeä asia. Osallisuuden toteutuminen vaikuttaa laaja-alaiselta ja 

haasteelliselta asialta. Kuntoutujan tulee kyetä hallitsemaan riittävällä tasolla yhteiskunnan 

normit, kuten liikennesäännöt. Kuntoutujan tulee myöstä kyetä asettumaan toisen ihmisen 

asemaan ja kyetä dialogiseen vuorovaikutukseen ympärillä olevien läheisten ja muiden 

ihmisten kanssa. 

 

”Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä … 

päätöksentekoa,…” Kotka 

 

Monimutkainen yhteiskuntajärjestelmä edellyttää kuntoutujalta vahvuutta ja 

riippumattomuutta pystyäkseen päättämään omista asioistaan ilman ulkopuolista apua. 

Kotikuntoutuksen keinoin kuntoutuja saa kannustusta, tukea, rohkaisua ja opetusta omaa 
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elämäänsä koskevien päätösten tekemisessä. (Sivula 2010, 109.) Ihminen joutuu tekemään 

omassa elämässään koko elämäänsä koskevia suuria sekä pienempiä jokapäiväiseen 

elämään liittyviä päätöksiä. Perheen perustaminen, missä haluaa asua, mihin ammattiin 

kouluttautuu sekä rahan käyttö ovat esimerkkejä suurista päätöksistä. Päivittäiset päätökset 

liittyvät muun muassa pukeutumiseen, ruokaostosten tekemiseen ja päivittäisten 

toimintojen valitsemiseen. Kotikuntoutuksen tuen avulla kuntoutujalla on mahdollisuus 

lisätä omia valmiuksiaan oikeanlaisessa päätöksenteossa ja vahvistaa oman elämän 

hallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Oletuksena voidaan pitää, että kotikuntoutuksen 

asiakkailla on valmiuksia opetella päätöksentekoa, koska he ovat täysi-ikäisiä ja asuvat 

itsenäisesti omassa kotonaan. 

 

”Tarkoituksena on kuntoutujan tukeminen omien asioiden hoitamiseen …” 

Nokia 

 

Päätöksenteon kehittyminen tukee omien asioiden hoidon sekä arjen hallintaa. Kirsi 

Nousiaisen (2005) tutkimuksen mukaan arjen käytännöt ja niiden hallinta voivan olla 

kadoksissa tai ne eivät ole aikaisemmin tulleet tutuiksi kuntoutujalle. Arjen mekaaniset 

taidot ovat välineitä, jotka helpottavat asumisen onnistumista ja yhteiskuntaan 

integroitumista. Kuntoutujalle nämä taidot ovat merkittävässä roolissa synnyttämässä 

onnistumisen kokemuksia omien asioiden haltuun otossa. Tietyt asiat, kuten laskujen 

maksu ja etuuksien hakeminen, on pystyttävä hoitamaan ajallaan. (Nousiainen 2005, 105–

107.) Kotikuntoutuksen tarjoaman tuen avulla omien asioiden hoitamisen oppiminen 

vahvistaa kuntoutujan kuntoutumista, itsenäistä selviytymistä sekä asumista. Onnistumisen 

kokemukset kannustavat jatkossa ottamaan vastuuta laajemmin omien asioiden hoidosta. 

 

”Ohjaajamme tukevat asiakkaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä mm. 

koti- ja asiointikäynnein, yhteistyössä läheisten sekä muiden hoitoryhmien 

kanssa.” Mäntsälä 

 

Mäntsälän kotisivuilla esille nostettu ohjaajien tuki asettaa näkyville kuntoutuksen 

haasteellisuuden mielenkiintoisella tavalla peilatessa näkemystä Järvikosken ja Härkäpään 

(2008) esittämiin kuntoutus- ja kuntouttamistarpeen suhteisiin. Haasteellisia tilanteita 

muodostuu muun muassa, kun kuntoutujalla ei ole oman kuntoutumisensa osalta 

muutoksen tarpeen tunnetta. Hänellä ei välttämättä ole oman elämäntilanteensa tai 

terveydentilaansa liittyviä ongelmallisia näkemyksiä samalla tavoin kuin ohjaajilla. 
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(Järvikoski & Härkäpää 2008, 60.) Tässä on kyse aiemmin esitetystä Joensuun kotisivuilla 

esille tulleesta sen hetkisen toimintakyvyn ylläpitävästä toiminnasta. Tämä haastaa 

kotikuntoutuksen sisällöllistä joustavuutta kestää kuntoutujien erilaiset 

kuntoutumisprosessit. 

 

”… kuntoutus on aktiivista ohjaamista…, …itsenäistä asumista tukevia…” 

Joensuu 

 

Näen Joensuun kotisivuilla olevan aktiivisen ohjaamisen maininnan liittyvän niin 

toiminnan kuin kuntoutujankin odotuksiin. Työntekijöitä edellytetään kuntoutujan 

jatkuvaan aktiiviseen ohjaukseen erilaisissa toimissa, kuten ruoanlaitossa. Tämän 

aktiivisen toiminnan onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin kuntoutujan aktiivinen 

ohjauksen mukainen osallistuminen toimintaan. Tässä kohden kuitenkin asetan 

painotuksen kuntoutujan omalle aktiivisuudelle, mikä mahdollistaa kuntoutumisen ja 

itsenäisen asumisen. Kuntoutujalta odotetaan kykyä itsenäiseen asumiseen sekä omaan 

elämään liittyvien toimista suoriutumiseen. 

 

Omaisten rooli on suomalaisessa yhteiskunnassa vahva ja sen lisääntyminen on nähtävissä 

hyvinvointivaltion murenemisen myötä. Kuntien talousarvioita ja tilipäätöksiä 

tarkastellessa nousi esille velvoite huolehtia itsestään ja läheisistään, mikä koskee myös 

kuntoutujia ja heidän läheisiään. Kuntoutujan kotiin saaman kotikuntoutuspalvelun tuki ei 

ole ajateltavissa kaiken kattavaksi, vaan omaisille ja läheisille jää tilaa olla heidän 

elämässään mukana. Palvelua ei ole mahdollista saada kaikkina viikon päivinä ja kellon 

ympäri, mitä tarkastelen tarkemmin myöhemmin. Kotikuntoutusasiakkailla voi olla 

läheisiä, jotka käyvät häntä auttamassa esimerkiksi ruoanlaitossa ja tarkistamassa 

kuntoutujan vointia niinä päivinä, kun kotikuntoutuksen työntekijä ei käy. Huomattavaa 

onkin, että kaikki kuntoutujat eivät ole pelkästään yhteiskunnallisen avun varassa. 

Kuntoutuksen suunnittelussa on hyvä ottaa mukaan kuntoutujalle tärkeät henkilöt ja 

kuntoutukseen liittyvät yhteistyötahot. Tämä lisää toiminnan vaikuttavuutta, kun toiminta 

on suunnitelmallista eikä tehdä päällekkäistä työtä. 
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”Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea… kuntoutumista…” Kotka 

 

Järjestelmän hajanaisuudesta johtuen kuntoutuja tarvitsee tuekseen kokonaisvaltaisen 

ymmärryksen kuntoutusprosessista sekä hänen elämänsä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen 

ulottuvuuden huomioimisen (Järvikoski 1994, 193–195). Kuntoutuminen on kaikkea sitä, 

mitä kuntoutuja tekee voittaakseen sairaudesta sekä elämäntavoistaan aiheutuneet 

ongelmat. Roolimuutos hoitoa vastaanottavasta omaa aktiivista elämäänsä eläväksi 

kuntoutujaksi on toinen kuntoutumisen tarkastelun näkökulma. Oireiden lieventyessä 

kuntoutumisen myötä omaa elämää pystyy jäsentämää ja rakentamaan uudelleen. 

Kuntoutuminen ei ole suoraviivaista ja tasaisesti etenevää, ja kuntoutumisprosessi voikin 

aiheuttaa vakavan kriisin yksilön elämässä ja perheessä. (Koskisuu & Kulola 2005, 147–

148, 152–155.)  

 

5.2.4 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 

 

”Lääkityksen ohjaaminen voimassaolevien ohjeiden mukaisesti 

(lääkkeenjako ja annostelu, valvonta ja vaikutusten seuranta.)” Kotka 

 

Lääkityksestä ja terveydenhuollosta huolehtiminen ovat erittäin tärkeitä asioita kuntoutujan 

hyvinvoinnin ja itsenäisen asumisen kannalta. (ks. myös Törmä ym. 2014, 50.) Kotkan 

kotisivuilla on tuotu tarkimmin esille lääkityksen ja sairaudenhoitoon liittyvät asiat. 

Lääkityksen ohjaaminen tapahtuu voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. Lääkkeenjako ja 

annostelu tehdään voimassaolevien reseptien mukaisesti, lääkkeiden ottamista valvotaan 

sekä lääkkeiden vaikutuksia kuntoutujaan seurataan. Kuntoutujilla voi olla lisäksi 

sairauksien hoitoon liittyviä lääkärin antamia toimenpiteitä, kuten haavahoidot, joita voi 

suorittaa myös asiakas itse. Työntekijät avustavat kuntoutujaa näissä tehtävissä. 

Kuntoutujan tilaa seurataan kokonaisuudessaan ja tarvittaessa tilan heikentyessä hänet 

ohjataan saamaan asianmukaista hoitoa. Siilijärven kotisivuilla on myös maininta 

mielenterveyskuntoutujille kotikuntoutuksen antamasta tuesta lääkehuollossa. 

 

”…kuntoutujan terveiden puolien tukemista.” Kemi 

 

Joensuun kotisivuilla jako nuoriin aikuisiin sekä ikääntyviin pitkään sairastaneisiin 

kuntoutujiin jakaa terveydenhoitoon liittyvät toimenpiteet. Nuorille aikuisille on 
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pyrkimyksenä kotikuntoutuksen keinoin ennaltaehkäistä sairauden pahenemista. 

Terveydentilan tai päihteiden käytön saaminen tasapainoiseen tilaan vaatii kuntoutujalta 

aikaa, motivaatiota ja omia ponnisteluja. Nuorten katsotaan omaavan lyhyemmän 

päihteiden käytön ja sairastamisen historian, mikä on voimavarana kuntoutumiselle. 

Vahvistamalla terveitä puolia, kuten fyysinen kunto, rakennetaan myös muun 

kuntoutumisen onnistumista. Kemin kotikuntoutuksen sisältö keskittyy Joensuun nuorten 

aikuisten tavoin ennaltaehkäisevään toimintaan tukemalla kuntoutujien terveitä puolia ja 

kiinnittämällä huomiota terveellisempien elintapojen opettelemiseen. 

 

”Ikääntyvät, pitkään sairastaneet, joiden kuntoutus on usein toimintakykyä 

ylläpitävää ja hoito keskittyy fyysisten sairauksien hoitoon…” Joensuu 

 

Joensuussa ikääntyville kotikuntoutuksessa hoito keskittyy usein fyysisten sairauksien 

hoitoon. Aineiston mukaan heillä on nuoria vähemmän mahdollisuuksia päihteiden käytön 

tai mielenterveyteen liittyvän sairauden parempaan hallintaan, koska heillä on pitkä 

päihde- ja/tai sairaushistoria, mikä vaikeuttaa kuntoutumista. Myös Seinäjoen kotisivuilta 

löytyy maininta fyysistä sairauksista kuntoutujan fyysisen osa-alueen kohdalla. 

Ikääntymisen käsite kattaa fyysisen kunnon ja terveydentilan heikkenemisen, mikä kääntää 

katseet fyysisiin sairauksiin. Mielestäni on tärkeää, että kuntoutujan tilanne huomioidaan 

kuitenkin kokonaisvaltaisesti ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen myös 

muihin, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmiin, fyysisten sairauksien hoidon lisäksi. 

Tässä kohden haluakin korostaa sitä, että ikääntymisen myötä kuntoutujan 

kokonaisvaltainen huomiointi ja kuntoutus eivät katoa mihinkään. Rajautuvatko ikääntyvät 

kuntoutujat laaja-alaisen kuntoutuksen piiristä kotikuntoutuksen keskittyessä pääasiallisesti 

nuorempien pidemmälle tähtäävien kuntoutusprosessien turvaamiseen? 

 

”Hän saa kunnallisia psykiatrisia palveluja hoidon tarpeen mukaan.” 

Joensuu 

 

Psyykkisten sairauksien aiheuttamat oireet voivat rajoittaa ja häiritä vakavasti kuntoutujan 

kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista, kuten kodinhoito, asiointi sekä ihmissuhteiden 

hoito. Kuntoutujan opiskelu tai työnteko voi estyä kokonaan, millä voi olla vaikutusta 

muun muassa hänen taloudelliseen tilanteeseensa, asumiseensa ja kuntoutumiseensa. 

Päihteiden ongelmakäytön myötä kuntoutujalla voivat olla perhesiteet katkenneet, 
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työpaikka menetetty, asuminen vaarantunut sekä tullut fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. 

Mannisen ja Tuorin (2005) mukaan hallitsematon elämäntilanne sekä kyvyttömyys pitää 

huolta itsestään ja omista asioistaan vaikeuttavat kuntoutujan elämää 

valinnanmahdollisuuksien kavetessa (Manninen & Tuori 2005, 9-11). 

 

”…edistää oireidenhallintaa ja toimintakykyä.” Iisalmi 

 

Kuntoutujien oirekuva näyttäytyy monitahoisena, haasteellisena ja laajavaikutteisena. 

Kuntoutujalla tulee olla hoidossa ja hallinnassa oleva sairauden tila ja päihteiden käyttö, 

jotta kotikuntoutuksen keinoin voidaan edistää kuntoutujan oireiden hallintaa. Sairauksista 

ja päihteiden käytöstä aiheutuvien oireiden hallinta mahdollistaa paremmin asumisen, 

itsestä ja omista asioista huolehtimisen sekä sosiaaliset suhteet. Elämänlaatu paranee, kun 

kykenee osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan ja harrastamaan esimerkiksi 

liikuntaa oireiden estämättä. 

 

”Kotokuntoutuksessa keskustellaan päihdeongelmasta/muista ongelmista, 

riippuvuuksista, rajoittavista tekijöistä, esim. paniikkihäiriö ja 

peliriippuvuus.” Seinäjoki 

 

Joensuun kotisivuilla mainitaan kuntoutujien saavan kunnallisia psykiatrisia palveluja 

hoidon tarpeen mukaan. Lisäksi Seinäjoen kotisivuilla on maininta 

mielenterveysongelmista ja päihdeongelmista sekä niihin liittyvistä 

keskustelumahdollisuuksista sekä ongelmien huomioonottamisesta kotikuntoutuksessa. 

Kuntoutuminen edellyttää mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidollisen tilan 

jonkintasoista hallinnassa oloa. On merkittävää, että kuntoutujan elämäntilanne ja siihen 

vaikuttavat seikat, kuten lapsuuden kokemukset, ovat hyvin kartoitettu kuntoutumisen 

mahdollistumiseksi. Kuntoutuja saattaa olla vasta aikuisiällä kypsä käsittelemään aiemmin 

elämässään tapahtuneita traumaattisia asioita, joilla voi olla vaikutusta hänen elämäänsä ja 

kuntoutumiseensa. 

 

Mahdollisuus keskustella omista asioistaan voi olla merkittävää kuntoutumisen kannalta. 

Seinäjoen kotisivuilla mainitaan erikseen keskusteluapu kotikuntoutuksen työmuodoksi. 

On luontevaa ajatella kuntoutujan ja työntekijän vuorovaikutteista suhdetta ja sen tärkeää 

merkitystä, mutta kohdennettua keskustelua ei noussut muiden kuntien kotisivuilta esille. 



67 

 

  

Ihmisillä, kuten kuntoutujilla on erilaisia elämäntilanteeseen ja elämänhallintaan liittyviä 

ongelmia. Päihde- ja riippuvuusongelmista keskusteleminen sekä rajoittavista tekijöistä, 

kuten paniikkihäiriö, on luontevaa keskustella asiakas-työntekijäsuhteen edetessä. Sen 

sijaan kuntoutujan omasta halusta aloitetut hengellisiin asioihin liittyvät keskustelut 

saattavat vaatia osa-alueen asiantuntemusta, jotta siitä on luontevaa keskustella. 

 

Iisalmen kotikuntoutus tarjoaa asiakkailleen tukipuhelumahdollisuuden. Kotisivuilta ei 

tukipuhelujen sisältö selviä tarkemmin, mutta voi olettaa, että joko työntekijät soittavat 

sovitusti kuntoutujalle tai kuntoutujalla on mahdollisuus tarvittaessa ottaa henkilökuntaan 

yhteyttä. Kotisivujen sisällöstä ei myöskään selviä, onko kotikuntoutuspalvelua tarjolla 

virka-ajan ulkopuolisina aikoina tai viikonloppuisin. Virka-ajan ulkopuoliseen aikaan 

tukiverkostoilla on korostunut merkitys, sillä kuntoutujien avuntarpeet eivät kohdennu 

kellonajallisesti tiettyyn vuorokauden aikaan. Viikonloput ovat pitkiä ja kuntoutujan yksin 

jäämisen kokemukset eivät edistä kuntoutumista. (ks. myös Törmä ym. 2014, 25.) 

 

5.3 Kotikuntoutuksen asiakkuusprosessi  
 

Vuokko Niirasen, Riitta Seppänen-Järvelän, Merja Sinkkosen sekä Pirkko Vartiaisen 

(2010) mukaan kunnat eivät suoranaisesti mainosta palvelujaan, mikä on kotikuntoutuksen 

asiakkuuden näkökulmasta huomioitava seikka. Yleinen ajattelutapa on se, että julkisten 

palvelujen kysyntä muodostuu palvelutuotannon kautta; mitä monipuolisempi 

palvelutuotanto, sitä suurempi kysyntä. Sosiaalialalla ei kuitenkaan ole selkeää 

kysyntäilmiötä. Palveluja ei välttämättä haluta tai osata hakea, mutta ne voivat olla 

välttämättömiä kuntoutujan elämäntilanteeseen nähden. Palveluille voi myös olla runsaasti 

kysyntää, mutta kuntalaiset eivät ole oikeutettuja saamaan palveluja, koska eivät täytä 

palvelulle asetettuja asiakkuuskriteerejä. On olemassa myös palveluja, joita kuntoutuja ei 

ole valmis ottamaan vastaan, vaikka elämäntilanne sitä edellyttäisikin. (Niiranen, 

Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 51–52.) 

 

Niirasen ym. (2010) näkemykseen peilaten on ollut mielenkiintoista selvittää aineistosta 

kotikuntoutuksen asiakkuuden alkamisen prosessi, josta löytyi maininta Nokian, Iisalmen, 

Seinäjoen ja Siilijärven kotisivuilta. 
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”Pyyntö kotikuntoutuksen tarpeeseen voi tulla yhteistyökumppaneilta, 

omaisilta tai asiakkaalta itseltään.” Nokia 

 

Hoitava taho voi ottaa yhteyttä, minkä jälkeen kotikuntoutuksen asiakkuudesta päätetään 

yhteisen tapaamisen jälkeen. Asiakkaat voivat ohjautua päihdeklinikan päivystyksen kautta 

kotikuntoutukseen tai yleisesti mainittuna lähetteellä. Omatoiminen hakeutuminen tai 

omaisten pyyntö edellyttää sitä, että kuntalaisilla on tietoa tällaisesta palvelusta tai häntä 

ohjeistetaan hakemaan palvelua esimerkiksi viranomaisten toimesta. Painotus 

kotikuntoutuksen asiakkuuteen pääsemiseen on yhteistyö- tai viranomaistahoilla, jotka 

oletetusti tietävät kuntien palvelutarjonnasta kuntalaisia enemmän. Seinäjoen kotisivuilla 

esitetään asiakkuuteen pääsemisen osalta tiukin linjaus. 

 

”… kotokuntoutus ei ota asiakkaita heille suoraan tarjottuna, vaan kaikki 

asiakkaat tulevat Seinäjoen päihdeklinikan päivystyksen kautta.” Seinäjoki 

 

”Kotikuntoutukseen tullaan hoitavan tahon yhteydenoton ja yhteisen 

tapaamisen perusteella.” Iisalmi 

 

On luontevaa ajatella, että ennen asiakkuuden alkamista asiakas tavataan 

henkilökohtaisesti palvelutarpeen arviointia varten. Arvioinnin voi tehdä aineiston mukaan 

kaupunginpalveluksessa oleva työntekijä, mielenterveys- ja päihdeyksikön työryhmä tai 

päihdeklinikan päivystyksen henkilökunta. Aineistosta ei ilmene arvioinnin tekemiseen 

liittyviä yksityiskohtia. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 pykälän mukaisesti arviointi 

tulee tehdä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten ja läheisten sekä muiden 

toimijoiden kanssa asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaalle 

selvitetään ymmärrettävästi hänen lainsäädännölliset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä 

kerrotaan muun muassa palvelujen toteuttamiseen liittyvät vaihtoehdot ja toiminnan 

vaikutukset. Arviointia tehdessä otetaan huomioon asiakkaan toiveet, mielipiteet ja 

yksilölliset tarpeet sekä hänen itsemääräämistään on kunnioitettava. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014.) Lain mukaista palvelutarpeen arviointia tehdessä on tärkeää, että kuntoutuja 

itse, hänen omaisensa tai muut toimijat mahdollistavat arvioinnissa kuntoutujan 

näkemykset omasta palvelutarpeestaan sekä siihen liittyvistä toiveista. 
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”Kotikuntoutuksesta tehdään yksilöllinen yhteistyösopimus ja suunnitelma, 

joka perustuu tavoitteellisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja määräaikaisuuteen.” 

Iisalmi 

 

Kahdeksan kunnan kotisivuilla on maininta kotikuntoutuksen asiakkaan kanssa tehtävistä 

suunnitelmista ja sopimuksista. Asiakassuunnitelma tai vastaava suunnitelma täydentää 

palvelutarpeen arviointia Sosiaalihuoltolain 39 pykälän mukaisesti. Suunnitelma on 

pyrittävä laatimaan asiakkaan kanssa yhdessä ennen kotikuntoutuksen aloittamista. 

Suunnitelmassa näkyvät asiakkaan tuen tarve, arvio tarvittavista toimenpiteistä ja 

palveluista, palveluiden alkamisajankohta ja kesto sekä oman työntekijän tai muun 

palveluista vastaavan työntekijän tapaamiset. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan 

vahvuudet ja voimavarat, yhteiset tavoitteet, asiakkuuden kesto, yhteistyötahot sekä 

seurantaan liittyvät tiedot. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) Aineiston mukaisia yhteisiä 

suunnitelma ovat hoito- ja/tai palvelusuunnitelma, yhteistyösopimus ja 

kuntoutussuunnitelma. Toiminta voi perustua myös hoito- ja/tai palvelusopimukseen. 

Suunnitelman laadinnan ja sisällön osalta ei kuntien kotisivuilla esitetä tarkempia tietoja. 

 

”Jokaiselle asiakkaalle/ kuntoutujalle tehdään yksilöllinen 

kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan puolivuosittain. Kotikuntoutuksen 

tilannetta ja edistymistä arvioidaan vähintään kerran vuodessa.” Kemi 

 

Kemin lisäksi Mäntsälän kotisivuilla mainitaan palvelusuunnitelman säännöllinen 

tarkastaminen. Suunnitelman sovittu säännöllinen tarkastaminen mahdollistaa 

kotikuntoutustoiminnan räätälöinnin kuntoutujan tarpeiden mukaiseksi. Kuntoutujien 

asumiseen ja kuntoutumiseen liittyvät tarpeet vaihtelevat ja muuttuvat, joten palvelun tulee 

osata reagoida myös asiakkaan kunnon paranemiseen heikentymisen lisäksi (ks. myös 

Törmä ym. 2014, 20–22). Sosiaalihuoltolain 37–38 pykälien mukaisesti tuen tarve voi olla 

tilapäistä, jatkuvaa tai toistuvaa sekä pysyvää tai pitkäaikaista. Kotikuntoutuksen tarve on 

arvioitu jopa useamman vuoden ajaksi, jolloin palvelun tavoitteeksi asetetaan itsenäinen 

selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen sovitussa määräajassa. Pidempiaikaisemman tai 

pysyvämmän palveluntarpeen tavoitteena on turvata kuntoutujalle palvelujen jatkuvuus. 

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) 

 

Asiakkaan tilanteen ja kuntoutuksen edistymisen arviointi ei avaudu yksiselitteisesti 

kuntien kotisivuilta lukijalle, koska arviointia voidaan tehdä kuntoutuksen tai asiakkaan 
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näkökulmasta. Kuntoutusresurssit eivät välttämättä ole laajat ja asiakaskunnan lisääntyessä 

voi olla, että parempikuntoiset asiakkaat eivät enää ole oikeutettuja saamaan palvelua. 

Iisalmen kotisivuilla on suora maininta kotikuntoutuksen asiakkuuden määräaikaisuudesta. 

Kuntoutuksen arviointi voi olla kuntoutujalle haasteellista, jos hän pelkää palvelun 

loppumista. Joensuun kotisivuilla esiintynyt maininta ikääntyneempien ja pitkään 

sairastaneiden kuntoutuksen keskittyminen toimintakykyä ylläpitäviin toimiin ei ole täysin 

ristiriidaton määräaikaisuuden suhteen, sillä ylläpitäminen on vuosia, jopa loppuelämän 

kestävä prosessi. Mikäli toimintakyvyn ylläpito nähdään fyysisten sairauksien hoidon 

kautta, tällöin voidaan ajatella määräaikaisuuden olevan helpommin määriteltävissä. 

Kotisivuilta ei myöskään ilmene, loppuuko kotikuntoutuspalvelu asteittain vähentämällä 

vain arvioinnin tuloksena sovittuna määräaikana (ks. myös Törmä ym. 2014, 22). 

 

”… joka perustuu … vapaaehtoisuuteen … Iisalmi” 

 

Iisalmen kunnassa korostuu asiakkuuden vapaaehtoisuus. Kotikuntoutus on palvelu, jota 

voisi arvioida kuntoutujan mielellään hakevan. Omaan kotiin ei kuitenkaan välttämättä 

haluta ulkopuolisia ihmisiä. Sairauden tunnon ja elämäntilanteen mukaan tarpeenmukaisen 

avun vastaanottamisen kyvykkyys ja halukkuus vaihtelevat. Mikäli kotikuntoutuksen 

avulla mahdollistettu omassa kotona asuminen on laitoshoidon tai jonkinasteisen 

palveluasumisen vaihtoehtona, voivat kuntoutujat olla tavallaan pakotettuja ottamaan 

palvelun vastaan. 

 

5.4 Kotikuntoutuksen asiakasryhmät 
 

Kotikuntoutukseen oikeutettuja asiakasryhmiä on aineistossa kuvattu kuntallisuuden, 

terveydentilan, elämäntilanteen tai henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisin kriteerein. 

Palvelunsaannin edellytyksenä ei ole vain palvelun ilmeinen tarve, vaan kuntoutujan on 

täytettävä myös kuntakohtaiset asiakkuuskriteerit. Analyysin koodausvaiheen jälkeen 

laajimmaksi kriteeriksi muodostui kotikuntalaisuus. 

”Seinäjoen Kan-kotokuntoutus on tarkoitettu vain seinäjokelaisille 

asiakkaille.” Seinäjoki 
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Seinäjoen kotisivuilla ulkopaikkakuntalaiset rajataan selkeästi kotikuntoutuspalvelujen 

ulkopuolelle. Myös Kouvolan ja Nokia kotisivuilla mainintaan kuntalaisuus asiakkuuden 

kriteerinä. 

 

Pääsääntöisesti kotikuntoutuspalvelut ovat kohdennettu mielenterveys- ja/tai 

päihdekuntoutujille, kuten psykoottistasoisesti sairaat potilaat, jotka tarvitsevat avohoidon 

tukitoimia. 

”Kotikuntoutuksella tarkoitetaan palvelua, joka järjestetään mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujalle hänen kotiinsa.” Kotka 

 

Joensuun kotisivuilla on maininta pitkäaikaispotilaista, mikä myötäilee Kemin hoidon tai 

kuntoutuksen piirissä olevia asiakkaita. Kotikuntoutusta voivat saada myös vasta 

sairastuneet asiakkaat. 

 

”Kotikuntoutus on tarkoitettu myös vasta sairastuneille tai 

hoidon/kuntoutuksen piirissä oleville asiakkaille...” Kemi 

 

Kotisivujen analysoinnissa ilmeni, että mielenterveyskuntoutujat ovat 

kotikuntoutuspalvelujen pääsääntöinen kohderyhmä kuntien kotisivujen mukaisesti 

päihdekuntoutujien jäädessä hieman vähemmälle palveluntarjonnalle (Liite 2). Tämä 

aineisto ei kuitenkaan mielestäni tuo esille asiakkuuden kokonaiskuvaa, sillä kunnissa on 

esimerkiksi paljon kaksoisdiagnoosipotilaita, joiden hoito- ja kuntoutustaho on monesti 

epäselvä. 

”Kotikuntoutuksen asiakkaan toimintakyky on alentunut ja hän on 

psyykkisesti toimintarajoitteinen.” Kotka 

 

Toimintakyvyn alentuminen ja psyykkisesti toimintarajoitteet ovat merkittäviä itsenäistä 

asumista rajoittavia asioita. Asiakkaan elämäntilanne voi olla myös kriisiytynyt oman 

terveydentilansa tai elämässä tapahtuneiden asioiden vuoksi. Kotikuntoutusta 

kohdennetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat kotikuntoutusta ja tukea itsenäisessä 

asumisessa. Jokaisella on omat kuntoutumistarpeensa ja tämän kriteerin mahdollistumista 

on vaikeaa arvioida aineiston perusteella. Toisaalta kuntoutuksen käsite on laaja, kuten 

olen sen tuonut esille. 
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”… ja se on tarkoitettu kuntoutujille, jotka haluavat kuntoutua, … ja 

kykenevät sitoutumaan kuntoutukseen.” Kemi 

 

Kuntoutujan oma halu kuntoutua vaikuttaa asiakkuuden kriteerinä melko ristiriitaiselta. 

Aiemmin esitetty kotikuntoutuksen asiakkuusprosessi ei anna sellaista vaikutelmaa, että 

kuntoutujat hakeutuvat aktiivisesti itse palveluiden piiriin. Näkemykseni on, että 

viranomaistahojen toimesta asiakkuuden piiriin ohjataan kuntoutujat esimerkiksi 

kevennettäessä palveluasumisen tasoa. Kustannussyistä kuntoutumishalukkuuden kriteerit 

eivät välttämättä painotu, kun kuntoutujia siirretään itsenäiseen asumiseen. Kuntoutukseen 

sitoutuminen on myös hämmentävä kriteeri, sillä sitoutumisen voi ajatella minimissään 

olevan esimerkiksi sovitusti kotona olemisena. Toisaalta on myös tuotu esille nykyisen 

toimintakyvyn ylläpitäminen, mikä ei sinällään vaadi suoranaista kuntoutumisprosessia, 

mutta edellyttää kuntoutujaltakin toimenpiteitä nykytilanteen mahdollistamiseen, kuten 

päihteiden käytön hallinta. 

 

”Kotikuntoutus on tarkoitettu itsenäisesti asuville 

mielenterveyskuntoutujille.” Raahe 

 

Aikuisuuden sekä itsenäisen asumisen kriteerit myötäilevät tutkielmani rajauksia. 

Kotikuntoutuspalvelut ovat kohdennettu aikuisille kuntoutujille. Tämä rajaa alta 18-

vuotiaat sekä mahdollisesti 65 vuotta ja sitä vanhemmat kotihoidon kriteerit täyttävät 

kuntoutujat pois kotikuntoutuspalvelun piiristä. Itsenäisesti asuvan kriteeri on nähtävissä 

luonnollisena, koska kotikuntoutuksen keinoin pyritään aktivoimaan asiakasta kodista ja 

itsestä huolehtimiseen, asioiden hoitoon, omaan kuntoutumiseen sekä erilaisten toimintojen 

ja ihmissuhteiden pariin. 

 

”Nuoret aikuiset (noin 18–30 v.), joiden kuntoutus on aktiivista ohjaamista 

yhteiskunnan toimintaan sekä sairauden pahenemista ennaltaehkäisevää.” 

Joensuu 

 

Joensuun kotisivulla on mielenkiintoinen kuntoutujien jako nuoriin aikuisiin ja 

ikääntyneempiin pitkään sairastaneisiin mielenterveyskuntoutujiin. Ikääntyneimmille 

kuntoutujille tarjotaan kotikuntoutuksen keinoin toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. 

Lainsäädännössä (ks. esimerkiksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 3 §) ikääntyneillä tarkoitetaan 

vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä. Pääsääntöisesti työikäiset 30 
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vuotta täyttäneet joensuulaiset eivät kuuluisi kotikuntoutuksen piiriin Joensuun kotisivujen 

mukaan riippuen siitä, miten ikääntyneempi tulkitaan. Tämä kahtiajako kuitenkin osoittaa, 

että mielenterveys- ja päihdekuntoutujat eivät sinällään ole mikään yhtenäinen 

ihmisryhmä, vaan siihen kuuluu monen ikäisiä elämäntilanteeltaan ja terveydentilaltaan 

yksilöllisiä ihmisiä. Tämä vaatii myös kotikuntoutukselta sisällöllistä joustavuutta ja 

reagointikykyä. 

 

5.5 Kotikuntoutuksen luonne 
 

Sosiaalipalveluilla, kuten myös osalla terveyspalveluista, voi olla tunnusomaista 

palveluntarpeen pitkäkestoisuus. Kuntoutujien palveluntarpeet kehittyvät usein pitkän ajan 

kuluessa ja palveluntarve on näin ollen myös pitkäkestoista. (Niiranen ym. 2010, 52.) 

Kolmessa kunnassa kotikuntoutus on luonnehdittu määräaikaiseksi, joskin palvelua voi 

saada useitakin vuosia yhtäjaksoisesti. 

 

”Kotikuntoutus on määräaikaista ja tavoitteellista. Kotikuntoutuksen 

tilannetta ja edistymistä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. 

Kotikuntoutuksen kesto on yleensä useita vuosia.” Kemi 

”… joka perustuu tavoitteellisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja 

määräaikaisuuteen.” Iisalmi 

 

Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus liittyvät Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti 

palveluun tehtyyn suunnitelmaan. Kotikuntoutuksen tavoitteellisuus edellyttää 

suunnitelmallisuutta, jolloin kuntoutujalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. 

 

”Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa…” Hämeenlinna 

 

Hämeenlinnassa kotikuntoutus on määritelty monialaiseksi toiminnaksi. Monialaisuus 

näyttäytyy laajana verkostotyönä peilattuna kotikuntoutuksen tavoitteisiin: kuntoutujan 

toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin, osallistumismahdollisuuksien sekä 

työllistymisen edistäminen. 

”Kotikuntoutus tarjoaa määräaikaisesti tehostettuja kotikäyntejä avohoidon 

tukitoimia tarvitseville mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaispotilaille.” 

Järvenpää 
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Kotikuntoutukseen liittyvät tehostettujen kotikäyntien merkitys ei avaudu aineiston kautta. 

Tehostetun käsitteen voi liittää kotikäyntien määrään, kestoon tai työntekijän 

koulutukseen. Tehostettu kotikäynti voi painottua enemmän terveydenhoidollisiin 

toimenpiteisiin jatkumona esimerkiksi sairaanhoidon jälkeen. Tässä kohden painottuu 

määräaikaisuus, mikä vahvistaa näkemystä terveydenhoidollisien toimien painottumisesta. 

Lääkärit voivat myös tehdä kotikäyntejä, kuten koko aineistoa läpikäydessäni havainnoin 

muun muassa kotisairaalatoiminnan yhteydessä. Esimerkiksi Joensuun kotisivuilla 

mainitaan kotisairaalatoiminta, jossa toteutetaan sairaalatasoista toimintaa muun muassa 

syöpäsairaan potilaan omassa kotona lääkärin, sairaanhoitajien ja lähihoitajien 

muodostaman työryhmän toimesta. 

 

”Riittävän yksilöllinen ja joustava tuki elämäntilanteen mukaisesti tarvitaan 

psykiatrisen sairaalahoidon sekä asumispalvelujen tarpeen 

ennaltaehkäisemiseksi.” Joensuu 

”Mielenterveys asiakkaille/kuntoutujille taataan riittävä, kuntouttava hoito ja 

huolenpito…” Kemi 

 

Kotikuntoutuksen luonnehdinta riittäväksi kuvaa yhteiskunnallista taloudellista tilannetta, 

jossa pyritään tarjoamaan palveluja, joiden avulla turvataan tietyntasoisesti kuntoutujia. 

Riittävyyden näkökulmasta samalla resurssilla voidaan auttaa useampaa kuntoutujaa, kuin 

jos otetaan tarkemmin huomioon kuntoutujan yksilökohtaiset tarpeet. Kotikuntoutus on 

saanut kotisivuilla myös määritelmiä kuntoutujan näkökulmasta. Hämeenlinnan 

kotikuntoutusmäärittelyssä mainitaan riittävän yksilöllinen tuki elämäntilanteen 

mukaisesti, mikä mahdollistaan kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden 

muutosten huomioimisen kotikuntoutuspalvelua järjestettäessä. Kemin kotisivuilla 

kotikuntoutus määritellään puolestaan asiakaslähtöiseksi. 

 

”…tässä yhteydessä heidän omatoimisuudelleen annetaan tilaa.” Kemi 

”… huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja vahvistetaan asiakkaan 

elämänlaatua sekä itsemääräämisoikeutta.” Kotka 

 

Asiakkaan puolesta ei pidä tehdä asioita, vaan häntä tulee opastaa ja tukea niiden 

tekemisessä. Holhous voi viedä kuntoutumista huonompaan suuntaan. (Törmä ym. 2014, 

21.) Myös Kotkan kotisivuilla on maininta omatoimisuuden huomioimisesta ja sen 

kunnioittamisesta. Kaikki asianmukaiset toimet, mitä kuntoutuja kykenee tekemään, 
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suunnittelemaan ja mistä päättämään, tulisi antaa hänen itsensä toteuttaa. Tämä edellyttää 

työntekijältä malttia, aikaa ja ammatillisuutta, koska kuntoutuja saattaa tarvita aikaa 

toimien tekemiseen. Asiakkaan voimavarat ovat verrattavissa omatoimisuuden kykyyn. 

Kuntoutujien yksilökohtaiset voimavarat, kuten ruoanlaittotaito, tulee huomioida 

päivittäisessä toiminnassa. 
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6 PALVELUJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TAVOITTEET 

JA ODOTUKSET 
 

6.1 Säästötavoitteet 
 

”Maailma ei pysähdy. Maailma ja toimintaympäristöt tarpeineen muuttuvat 

ja meidän on muututtava sen mukana. Varmaa on vain muutos. Keskeistä on 

ennakointi oikea-aikaisesti ja muutokseen reagointi parhaalla mahdollisella 

tavalla.” Rovaniemi 

 

Rovaniemen tilinpäätöksessä on tuotu esille yhteiskunnallisen tilanteen haasteellisuus 

jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tutkimukseen osallistuneiden kuntien talousarvioista 

ja tilinpäätöksistä on nähtävillä globaalit vaikutukset, kuten Venäjän viennin 

heikentyminen ja Ukrainan kriisi, Suomen talouteen ja sen heikentyneen kehityksen 

pitkittymiseen. Aineiston ulkopuolelta voidaan vielä mainita Eurooppaan tulleet 

turvapaikanhakijat, mistä tulee olemaan laajat vaikutteet suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

talouteen. 

 

Kuntien säästöpaineet arvioidaan yleisesti kohdetuvan kaikkeen tai kaikkiin palveluihin. 

Monissa kunnissa säästöjä on toteutettu henkilöstömenoja tinkimällä, mutta myös 

määrärahasidonnaiset etuudet tai palvelut sekä erikoissairaanhoito vanhusten ohella ovat 

säästökohteina. Leikkausten uskotaan kohdistuvan tasaisesti koko väestöön, mutta on myös 

näkemyksiä siitä, että leikkaukset kohdentuvat kaikista huono-osaisimpaan väestöön, joka 

on kykenemätön puolustamaan itseään, sekä lapsiperheisiin ja työttömiin. (Eronen, 

Hakkarainen, Londén & Peltosalmi 2014, 27–28.) Kotikuntoutustoiminta määrittyy 

kotivisujen mukaisesti palvelun lisäksi säästötoimeksi, jonka avulla pyritään 

mahdollistamaan käytännössä säästötavoitteita. 

 

Aineiston mukaisesti Iisalmen, Joensuun sekä Jämsän kotisivuilla on kotikuntoutukselle 

asetettu selkeitä säästötavoitteita sairaalahoidon vähenevän tarpeen suhteen. 

 

”Psykiatrinen kotikuntoutus on uusi kehittymässä oleva toimintamuoto, jonka 

tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisesti psykoosiin sairastuneiden 

sairaalahoidon tarvetta.” Iisalmi 
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Sairaanhoidon tarpeen vähentämisen lisäksi mainitaan Nokian ja Nurmijärven kuntien 

kotisivuilla tavoitteiksi laitoshoitojaksojen tarpeen ennaltaehkäisy ja vähentäminen. 

Laitoshoitojaksojen erottelu sairaalahoidosta on perusteltua, sillä laitoshoito sisältää 

sairaanhoidon lisäksi esimerkiksi päihdekuntoutuksen. Etenkin erikoissairaanhoito on 

kallista verrattuna laitoshoidon kustannuksiin, joten sen painottuminen säästötavoitteissa 

esiintyy yllättävän vähäisenä kuntien kotisivuilla. Toisaalta kunnissa on tehty tietoisia 

strategisia valintoja siirtämällä palvelutoiminnan painopistettä kohti ennaltaehkäisevää 

toimintaa (Eronen ym. 2014, 91–92), mikä kertoo yleisestä pyrkimyksestä 

kokonaisvaltaiseen kustannusten hillitsemiseen. 

 

Joensuun kotisivuilla on mainittu säästötavoitteena asumispalvelutarpeen ennaltaehkäisy ja 

vähentäminen. Ratkaisuksi tähän esitetään kuntoutujien asuminen tavallisessa 

asuntokannassa. 

 

”Asumisen tuella ja kotiin vietävillä palveluilla voidaan lisätä 

mielenterveyskuntoutujien asumista tavallisessa asuntokannassa ja erillisiä 

asumisyksikköjä tarvitaan vähemmän.” Joensuu 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ovat kalliita useissa kunnissa yksityisiltä 

markkinoilta ostettuja palveluja. Näiden asumispalveluiden rinnalle ja niitä korvaamaan on 

lähdetty kehittämään ja kokeilemaan edullisempia ratkaisuja, jotka tukevat kuntoutujan 

itsemääräämisoikeutta, autonomiaa ja toimintakykyä. Kotikuntoutuksen avulla itsenäisessä 

asumisessa pärjäävät voivat hyötyä myös vuokra-asunnossa asumisesta. 

Molemminpuolinen hyötyminen tulee vain, jos kuntoutujan asuminen tavallisessa 

asuntokannassa on hänelle asianmukaista ja asuminen on turvattu oikeanlaisilla avuilla. 

Itsenäistä asumista tukevilla palveluilla on nähtävissä Joensuun mukaan myös 

palvelukokonaisuuden kustannuksia hillitsevä vaikutus. 

 

”Suunnitelmallisuudella ja kunnallisia itsenäistä asumista tukevia palveluja 

kehittämällä on mahdollisuus hillitä palvelukokonaisuuden kustannuksia.” 

Joensuu 

 

Aineiston analyysin tekemisen aikana yksi mielenkiintoinen hetki oli, kun havaitsin 

kotikuntoutuksen luonteen mukailevan sen hetkisiä yhteiskunnallisia arvoja. Yleisesti 

internetsivustojen asiakirjoja ja tekstejä lukiessani kuntien taloudelliseen tilanteeseen 
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liittyen painottuivat vaikuttavat, kustannustehokkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut. 

Palvelujen tuotannon painotuksen siirto ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin näkyi 

vahvana ja kuntoutuksen painottuminen avohoitoon oli yhtenä merkillepantavana seikkana. 

Ennaltaehkäisemällä ihmisten elämäntilanteiden ja terveydentilan heikkenemistä säästetään 

yhteiskunnan varoja. Ennaltaehkäisevään toimintaan on aineiston mukaan kunnissa alettu 

kiinnittämään huomiota ja satsaamaan resursseja. Aineiston valossa olemassa oleva 

kotikuntoutus on kuitenkin myös korjaavaa toimintaa. Järjestämällä kotikuntoutusta 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujille mahdollistetaan siirtyminen laitoshoidosta tai 

asumispalveluista asumaan itsenäisesti omaan kotiin. Kotikuntoutus on siis vaihtoehtona 

laitoshoidolle tai asumispalvelulle. 

 

”Tärkein tulevaisuuden suunta on ennaltaehkäisevä, joustavasti toimiva, 

kustannustehokas avopalveluiden kokonaisuus, sillä 

mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyy kiinteästi hoito ja kuntoutus.” 

Joensuu 

 

”Toimiva ja hyvin koordinoitu mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

kokonaisuus on lähtökohta kustannustehokkaille itsenäistä asumista tukeville 

palveluille.” Joensuu 

 

Kustannustehokkuus on kuntien palveluissa merkittävänä tavoitteena. Kotikuntoutuksen 

kustannustehokkuus muodostuu siitä, että kuntoutujat asuvat omissa asunnoissaan ja 

kustantavat asumisensa, joten asumisesta ei aiheudu kunnille suoria kustannuksia. 

Henkilöstökustannuksien lisäksi ei muodostu suuria kuluja, koska työ tehdään kuntoutujan 

kotona tai lähiympäristössä eikä suoranaisesti vaadi kunnan satsausta muun muassa 

välineisiin. Kotikuntoutukseen liittyvillä pienillä kustannuksilla pyritään saamaan 

aikaiseksi maksimaalinen hyöty. Äkkiseltään kotikuntoutus vaikuttaa karsitulta ja alas 

ajetulta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulta. Merkittävää onkin, että 

kotikuntoutuspalvelua saavat kuntoutujat ovat asianmukaisesti arvioituja palvelun 

näkökulmasta ja todella hyötyvät siitä omassa kotona asuessaan. Kotikuntoutukselta 

edellytetään lisäksi kuntoutujan itsenäisen asumisen tukemista. 

 

Interventioiden, kuten kotikuntoutuksen, vaikuttavuuden arviointi ja tutkiminen itsessään 

on haasteellista. Painetta tuodaan lisää poliittiselta taholta, joka odottaa 
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kustannustehokkaita käytännön menetelmiä sosiaalimenojen vähentämiseksi. (MacDonald 

& Popay 2010, 279–280.) 

 

”…mikäli tavoitteena on kustannusten hillitseminen ja toiminnan 

vaikuttavuus.” Joensuu 

 

Kotikuntoutuksen vaikuttavuus voidaan nähdä yhteiskunnallisena näkökulmana 

kykenemisenä itsenäiseen asumiseen sekä sairaanhoidon ja palveluasumisen tarpeen 

vähenemisenä tai poistumisena. Toiminnalta odotetaan myös joustavuutta asiakaslähtöisten 

palvelujen tarjoamisessa sekä tukea kuntoutujan elämäntilanteen ja itsenäisen asumisen 

osalta. 

 

Joensuun kotisivuilta nousee esille kotikuntoutustoiminnan vaikuttavuus. Peter Dahler-

Larsenin (2005) mukaan vaikuttavuuden keskeisiä kysymyksiä ovat, mikä vaikuttaa 

mihinkin, miten, milloin ja millä edellytyksillä. Vaikuttavuus kuvastaa tulosta, vaikutusta 

ja vaikuttamisen prosessia. On merkittävää, että vaikuttavuuden arvioinnin kannalta 

tarkastellaan niin prosessia kuin tuloksiakin. Kotikuntoutuksen tuloksia voidaan tarkastella 

siten, että määritellään, miltä osin kuntoutujan elämäntilanteeseen on pystytty 

vaikuttamaan palvelun avulla. Palvelun vaikutukset voivat olla ennakoituja tai 

ennakoimattomia, myönteisiä tai kielteisiä, mutta myös tahallisia tai tahattomia. (Dahler-

Larsen 2005, 7.) Joensuun kotisivujen mukaan voidaan arvioida, että vaikuttavuus nähdään 

kunnan talouden kannalta positiivisina. 

 

6.2 Kehitystavoitteet 
 

”Avohuollon rooli tulee jatkossa vahvistumaan…” Nurmijärvi 

”Kotiin vietävien palveluiden ja kotikuntoutuksen kehittäminen…” Mikkeli 

 

Avohuolto määritellään sosiaalipalveluksi, jonka antamiseksi ei liity yhtäjaksoista, 

ympärivuorokautista palveluvastuuta sosiaalihuollon toimintayksikössä (Lehmuskoski & 

Kuusisto-Niemi 2008, 23). Tämä määritelmä jo luo kuvan avopalveluiden, kuten 

kotikuntoutuksen, edullisuudesta verrattuna laitoshoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa 

painotetaankin vahvasti kotiin tarjottaviin palveluihin (Eronen ym. 2014, 42–43). Kotiin 

vietävien palvelujen ja kotikuntoutuksen kehittäminen kuuluvat kiinteästi mielenterveys- ja 
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päihdepalvelujen avohoidon kehittämisen kenttään. Kotikuntoutuksen erityisyys liittyy 

palvelun viemisenä kuntoutujan omaan kotiin. Tästä muodostuu myös säästöjä, sillä 

palvelun toteuttamisessa ei tarvitse järjestää erillisiä tiloja. Joensuun kotisivuilla 

nostetaankin esille itsenäisen asumisen roolin vahvistuminen avohuollon ja kotiin vietävien 

palvelujen kehittämisen rinnalle. Edellä säästötavoitteita käsitellessä esille tullut näkemys 

normaalien vuokra-asuntojen mahdollistamisesta kuntoutujille liittyy tähän. 

 

”Asumispalveluiden ja välimuotoisten ratkaisujen kehittäminen…” Mikkeli 

 

Mikkelin kotisivuilla mainitaan asumispalveluiden kehittäminen, mikä tarkoittaa 

porrastettujen palvelujen muodostamista etenkin kaikkein edullisimpaan ja keveimpään 

suuntaan; itsenäiseen asumiseen. Esille on nostettu palveluasumisen ja laitoshoidon 

kustannusten korkeat määrät, mikä asettaa painetta kehittää kuntoutujille asumispalveluja 

sekä välimuotoisia edullisempia ratkaisuja. Kotisivut eivät tarkenna välimuotoisia 

ratkaisuja, mutta kotikuntoutuksen voi arvioida kuuluvan näihin ratkaisuihin. 

 

”… kehittää työnjakoa päihdetoimijoiden kanssa.” Nurmijärvi 

 

Joensuun ja Nurmijärven kotisivuilla esitetään tarve työnjaon kehittämiseen. Työnjaon 

kehittämisen käsitteitä ovat muun muassa tehtävänkuvien laajentaminen, tehtävänsiirrot ja 

tehtävien delegointi. Kotikuntoutustoimintaa ajatellessa voidaan kuitenkin huomioida, että 

viranomaisyhteistyö ei keskity vain yhteen organisaatioon. Tällöin tulee toimintaa kehittää 

siten, että asiakkaaseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet järjestetään 

tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien välisen 

yhteistyön ja työnjaon näkökulmasta. (Lindström 2003, 12.) Työnjaon kehittämisellä 

vähennetään päällekkäistä tekemistä ja tehostetaan toimintaa. On tärkeää sopia kuka tekee 

ja mitä, jotta kuntoutujan tilanteesta on vastuutaholla kokonaiskäsitys ja kuntoutujalle 

mahdollistuu kaikki tarvitsemansa toimenpiteet ja hoidot. 
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7 TAVOITTEENA KANNATTELEVA ARKI 
 

7.1 Asiakaslähtöisen kotikuntoutuksen ideaalimalli 
 

Tutkielman tekemisen aikana olen pohtinut, minkälaisia välttämättömiä asioita sekä 

ominaisuuksia kuntoutujalla tulee olla, jotta hän pystyy asumaan itsenäisesti omassa 

kotonaan. Aineisto ei rajaa kotikuntoutuspalvelua saavia kuntoutujia sen suhteen, ovatko 

he laitoksesta tai palveluasumisesta kotiutuvia vai jo omassa kotona asuvia. Päädyin 

tarkastelemaan aineistoni analyysiä asiakaslähtöisemmin. Tutkiessani tarkemmin 

toiminnan sisältöä ja kuntoutujaan liittyviä tavoitteita, havainnoin kuntoutujien kolme 

erilaista sekä eritasoista tavoitteellista elämän mallia: itsenäisen, mielekkään ja normaalin 

elämän mallit. 

 

 

Kuva 4 Itsenäisen elämän muodostuminen esitettyjen tavoitteiden mukaisesti 

 

Aineiston analyysin perusteella ensimmäiseksi muodostunut itsenäisen elämän malli 

sisältää perusedellytykset omassa kotona asumisen mahdollistumiseen (Kuva 4). Tähän 

malliin liittyy kiinteästi oma koti, joka määrittyy fyysiseksi paiksi elää, olla ja toimia (Ks. 

esim. Suikkanen & Kunnari 2010). Kodin seinät mahdollistavat oman turvan, 

yksityisyyden ja tilan. Omassa kotona asuminen edellyttää kuitenkin kuntoutujaa 

hyväksymään asumisensa tueksi kotikuntoutuksen työntekijöiden kotikäynnit ja avun, 

mikä haastaa kodin yksityisyyden rajat (ks. Haverinen, Muuri, Nurmi-Koikkalainen & 

Voutilainen 2007). Oman kodin lisäksi kuntoutujalla tulee olla riittävästi fyysistä ja 

psyykkistä toimintakykyä suoriutua päivittäisistä toimista, kuten ruoan laitto ja omasta 

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. Kuntoutujan riittävä toimintakyky on 
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arvioitu kotiutuksen yhteydessä sekä kotikuntoutuspalvelun tarpeen arvioinnin ja 

päätöksenteon yhteydessä. Yksilökohtaisesti on suunnitelman tekovaiheessa päädytty joko 

ylläpitämään tai kehittämään kuntoutujan toimintakykyä. 

 

Arjessa selviytyminen edellyttää asioiden hoitoa kodin ulkopuolella, kuten kaupassa 

käynti, mikä korostaa kodin sijainnin sekä elinympäristön merkitystä ja laajentaa kodin 

käsitettä. Kuntoutujan terveydentila ja toimintakyky vaikuttavat siihen, miten lähellä 

tärkeitä palveluja kodin on sijaittava ja minkä verran hän tarvitsee ohjausta ja konkreettista 

apua asioidensa hoitamiseen. Palvelujen saatavuuteen voi vaikuttaa julkisen liikenteen 

sujuvuus ja määrä sekä asuinalueen sijainti ja palveluiden laatu sekä määrä (ks. Koistinen 

& Tuorila 2008). Lisäksi kotikuntoutuksen keinoin tuetaan kuntoutujaa itsenäiseen 

suoriutumiseen ja omatoimisuuteen omaan elämään liittyvissä asioissa sekä toimissa. 

Omatoimisuutta lisäävät myös omat säännölliset tulot, jotka mahdollistavat asumisen ja 

toimeentulon. Itsenäinen suoriutuminen ja omatoimisuus ovat tärkeitä edellytyksiä omassa 

kotona asumisen onnistumiseen ja ne kuvautuvat tyypillisiksi kotikuntoutuksen 

toimintakohteiksi. Merkittävää on huomioida, että arjessa selviytymisen, toimintakyvyn, 

itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden tavoitteiden toteutuminen turvaavat omassa 

kotona asumisen myös kotikuntoutuksen keinoin tuettuna.  

 

 

Kuva 5 Mielekkään elämän muotoutuminen esitettyjen tavoitteiden mukaisesti  

 

Aineiston analyysin perusteella toiseksi määrittyvä mielekkään elämän malli (Kuva 5) lisää 

kodin pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta (ks. Vilkko 2001; Välikangas 2006). Paikan 

pysyvyys vahvistaa vastavuoroisesti kuntoutujaa ja hänen elämäntilannettaan (ks. Tuan 
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2006). Tämä ideaalimalli rakentuu vahvasti itsenäisen elämän mallin peruspilareiksi 

määrittyvien oman kodin, arjessa selviytymisen sekä toimintakyvyn varaan. Mitä 

vankempi on itsenäisen elämän mallin rakenne myös omatoimisuuden ja itsenäisen 

suoriutumisen osalta, sitä vahvemmaksi mielekkään elämän malli kehittyy. Kuntoutuminen 

voi tarkoittaa esimerkiksi päihteiden hallittua käyttöä tai päihteettömyyttä, toimintakyvyn 

lisääntymistä tai mielenterveyden häiriötilan vakautumista (ks. Tuulio-Henriksson 2013). 

Kuntoutuminen mahdollistaa erilaisten oireiden, kuten päihteistä aiheutuvat oireet, 

hallintaa, mikä lisää kuntoutujan voimavaroja omaan elämään ja sen mielekkääksi 

kokemiseen. 

 

Elämänhallinta liittyy kuntoutujan kykyyn suunnitella sekä vaikuttaa omaa elämäänsä. 

Omasta itsestä huolehtiminen sekä taloudelliset edellytykset kuluvat kiinteästi 

kokemukselliseen elämän hallintaan. Hallinnan ja pysyvyyden tunteet voivat lisätä 

kuntoutujan luottamusta, vaikka oman elämän kokonaisvaltainen hallinta ei välttämättä ole 

kenellekään mahdollista (ks. Järvikoski & Härkäpää 2005). Hyvinvointi määrittyy laaja-

alaiseksi ja kerrokselliseksi kuntoutujan elämää rakentavaksi tekijäksi (ks. Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007). Itsenäisen elämän mallin toteutuminen mahdollistaa muun muassa 

asumisen, ympäristön ja toimeentulon kautta kuntoutujan hyvinvoinnin rakentumista. 

Kokonaisvaltainen ja yksilökohtainen hyvinvointi on merkittävä kuntoutuksen tavoite. 

Arjessa hyvinvointi voi olla huomaamatonta ja kuulua osana normaalia elämää (ks. 

Hämeenaho 2014). Tulee kuitenkin huomioida, että hyvinvoinnin tila ei ole muuttumaton, 

vaan esimerkiksi koettu terveydentila voi vaihdella. Elämänlaatu liittyy läheisesti 

hyvinvoinnin käsitteeseen ja mielekkään elämän mallin rakentumiseen. Fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristön tuottama hyvinvointi mahdollistavat hyväksi koetun 

elämänlaadun (ks. WHOQOL Group 2004).  
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Kuva 6 Normaalin elämän muotoutuminen esitettyjen tavoitteiden mukaisesti 

 

Kolmannessa normaalin elämän mallissa (Kuva 6) kodin käsitteellistyminen laajenee 

koskemaan myös sosiaalisia suhteita ja vahvistaa asuinympäristön merkitystä. Ihmisillä on 

erilaisia tukiverkostoja perheen, työn, harrastusten sekä sosiaalisten suhteiden kautta, mitkä 

eivät välttämättä kuntoutujille ole mahdollistuneet. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja 

niiden ylläpito eivät välttämättä mahdollistu kuntoutujalta itsekseen. Heitä pyritäänkin 

ohjaamaan kotikuntoutuksen keinoin erilaisten toimintojen, ryhmien ja harrastusten pariin, 

mikä lisää sosiaalisuuden ohella heidän osallistumismahdollisuuksiaan. Sosiaaliset 

verkostot lisäävät suvaitsevaisuutta, yhteenkuuluvuutta, luottamusta sekä turvallisuuden 

tunnetta (ks. Alila ym. 2011). Yhteiskunnallinen osallisuus liittyy kiinteästi hyvinvoinnin 

tunteeseen sosiaalisten verkostojen ohella. Ne toimivat suojaavina tekijöinä hyvinvoinnin 

vajeita ja syrjäytymistä vastaan (ks. Alila ym. 2011). 

 

Tavallinen arki on kotikuntoutuksen keinoin kuntoutujille tavoiteltavissa oleva asia. 

Normaalin elämän malli rakentuu itsenäisen ja mielekkään elämän mallin varaan 

yksilöllisenä muodostelmana. Mitä vahvempi perusta elämällä on, sitä vahvemmat 

mahdollisuudet normaalilla elämällä on rakentua. Tässä tutkielmassa normaali määrittyy 

Ian Hackingin (1997) mukaisesti tavalliseksi, keskiverroksi, tyypilliseksi ja yleiseksi. 

Aineisto antaa myös viitteitä normaalin ymmärtämisestä poikkeavan vastakohtana, 

millainen kuntoutujan elämä on hyvää ja täyttää yhteiskunnan normaaliuden vaatimukset. 

(Hacking 1997, 242, 244.) Opiskelu, työelämään osallistuminen ja oman elannon 

hankkiminen kuuluvat normaaliin elämänkulkuun, samoin harrastukset, yhteiskunnallinen 

osallisuus, osallisuuteen liittyvä yhteisten normien hyväksyminen sekä niiden 
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noudattaminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Päätöksenteko ja omien asioiden hoito 

mahdollistavat riippumattoman ja normaaliksi luokitellun elämän. Kuntoutuja kykenee 

tekemään omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä ja hoitamaan omat asiansa. 

 

Itsenäisen, mielekkään ja normaalin elämän ideaalimalleja tarkastellessa on huomattavissa, 

että ihmisten elämäntilanteet ja -vaiheet eivät rakennu näin selkeästi vaihe vaiheelta. Mallit 

eivät kerro suoraan yksilöllisiä elämäntilanteen vaihtelujen mahdollisuuksia ja elämän 

rakentumisia. Tämän tutkielman määrittely onkin vain yksi mahdollinen elämän 

rakentumisen ideaalimalli, joka on muodostunut aineiston analyysin ja analysoijan 

tutkimusaiheeseen liittyvien näkemysten perusteella. Tavallisen normaalin elämän 

näkökulmasta mielekkään ja normaalin elämän mallit voisivat muodostua eri tavalla 

normaalin elämän ollessa mielekkään elämän perustana. Tällöin mielekäs elämä 

mahdollistaisi ylimääräistä tavoiteltavissa olevaa tekemistä ja kokemuksellisuutta, kuten 

harrastustoiminta. Kotikuntoutus keskittyy mielenterveys- ja päihdeongelmaisiin 

kuntoutujiin, joiden elämäntilanne voi näyttäytyä hyvinkin poikkeavana normaalista 

arkisen elämän kehyksestä. Kuntoutujan kanssa voidaan joutua rakentamaan oma koti ja 

elämä uudelleen alusta alkaen, ja tämä prosessi voi viedä vuosia. 

 

7.2 Kannatteleva arki kotikuntoutuksen keinoin 
 

Aineiston perustella muotoutunut kotikuntoutuksen tavoitteen määrittely kuvataan alla 

olevassa taulukossa palvelujärjestelmän näkökulmasta (Taulukko 3). Kannatteleva arki 

määrittyy aineiston analyysin perusteella kotikuntoutuspalvelun ja palvelurakenteen 

tavoitteiden asiakaslähtöiseksi päämääräksi. Kuntoutujan arjen taso on sitä parempi, mitä 

itsenäisemmän, mielekkäämmän ja normaalimman elämän hän on itselleen pystynyt 

kotikuntoutuksen tuen ja ohjauksen avulla luomaan (Kuva 7). Vastavuoroisesti arki 

kannattelee, kun elämäntilanteessa tapahtuu äkillisiä muutoksia. Peilatessa kannattelevan 

arjen näkökulmaa palvelujärjestelmään liittyviin tavoitteisiin, voidaan tehdä johtopäätös 

siitä, että tavallinen kannatteleva arkinen elämä mahdollistaa kuntoutujan osalta säästöjä 

niin terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossa. Kuntoutujan asuessa itsenäisesti 

normaalien peruspalvelujen varassa tullen toimeen itse hankkimillaan tuloilla, ei 

yhteiskunnalle aiheudu hänestä ylimääräisiä kustannuksia. Elämän perustan vakaus 

mahdollistaa myös turvatumman tulevaisuuden. Lisäksi kuntoutujan vakautunut 



86 

 

  

elämäntilanne voi vahvistaa hänen vaikutuspiirissään olevien ihmisten elämäntilannetta, 

turvallisuutta sekä arkea.  

 

Taulukko 3 Aineiston analyysin tulos ja tavoitteen muodostuminen ylä- ja yhdistävistä kategorioista 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria Tavoite 

Kotikuntoutuksen sisältö 

Kotikuntoutuskäsitteen  

määrittyminen 

Kannatteleva arki 

Kotikuntoutuksen toimintamuodot 

Kotikuntoutuksen asiakkuusprosessi 

Kotikuntoutuksen asiakasryhmät 

Kuntoutujan elämään 

liittyvät tavoitteet 

Kotikuntoutuksen luonne 

Kotikuntoutustoimintaan 

liittyvät tavoitteet Palvelujärjestelmää koskevat  

tavoitteet ja odotukset Kotikuntoutustoimintaan kohdistetut 

odotukset 

 

Kotikuntoutuskäsitteen määrittäminen tuo esille palvelulle asetetut odotukset kuntoutujan 

elämäntilanteen pysyvämmästä kohentamisesta. Tulee kuitenkin huomioida, ettei 

kenenkään ihmisen elämä pysähdy stabiiliin tilaan, vaan normaaliin elämänkulkuun liittyy 

positiivisia sekä negatiivisiakin tapahtumia. Haasteena on ihmisen elämään liittyvät 

negatiiviset yksilölliset muutokset, mitkä ei mahdollista kuntoutujan elämäntilanteen 

kohenemisen pysyvyyttä. Kuntoutujan kunnioittaminen ainutkertaisena ihmisenä ja hänen 

yksilöllisten tarpeidensa sekä toiveidensa huomioiminen ovat arvokkaita asioita 

kotikuntoutuspalvelun toteuttamisessa. Kuntoutumisen, tuen ja onnistuneiden kokemusten 

myötä kuntoutujan voimavarat voivat vahvistua, ja hänelle itselleen rakentuu mekanismeja 

kohdata elämäntilanteen äkillisetkin muutokset. Tällaisessa tilanteessa on saavutettu 

kotikuntoutuksen keinoin kannattelevan arjen tavoite.  

 

Kuva 7 Asiakaslähtöisen kotikuntoutuksen ideaalimallin ja kannattelevan arjen rakentuminen 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että kotikuntoutus määrittyy selkeästi kuntoutujan kotiin 

annettavaksi avopalveluksi. Kuntoutujan oma koti ja omassa kotona asumisen tukeminen 

nousevat vahvasti esille aineistosta ollen suorastaan kotikuntoutuksen saamisen edellytys 

ja perusta. Tästä näkökulmasta kodin paikan käsite korostuu, mutta ei kapea-alaisena 

pelkkänä fyysisenä paikkana (ks. Huttunen 2002; Autonen-Vaaraniemi 2009; Vilkko 

2010), vaan myös huomioiden elinympäristön sekä kotiin liitettävät sosiaaliset suhteet (ks. 

Brah 1996; Koistinen & Tuorila 2008; Kietäväinen 2010; Leppihalme 2010). Omassa 

kotona asuminen ja sen tukeminen mahdollistuvat toimivassa, asianmukaisesti 

varustellussa ja kuntoutujalle soveltuvassa kodissa.   

 

Kotikuntoutuksessa oma koti on nähtävissä lähtökohdaksi itsenäiselle ja ihmisarvoiselle 

elämälle (ks. myös Lehtonen & Salonen 2008, 14, 17, 19–20). Omaa kotia ei voi korvata 

millään muilla resursseilla, ja kuntoutujien asumisen tukemisella on merkittäviä 

vaikutuksia heidän elämäänsä ja yleensä elintasoon (ks. Saari 2015, 16). Kodin 

käsitteellistämisessä onkin tärkeää huomioida ihmisten yksilölliset kodin määrittämiset. 

Koti merkitsee kaikille erilaisia asioita muun muassa sukupuolen ja elämänhistorian kautta. 

Kuntoutujien kotiin liittyvät näkökulmat eivät kuitenkaan tule tässä tutkielmassa millään 

tavoin esille. Oma koti ja itsenäisesti omassa kotona asuminen ovat tärkeitä päämääriä 

yhteiskunnalliselta näkökulmalta. Koti tulee kuitenkin olla kuntoutujalle hänen 

terveydentilansa ja kuntoisuutensa mukaisesti oikea asumispaikka.    

 

Saari (2015) nostaa esille tärkeän kysymyksen palveluihin liittyvistä ehdollisuudesta, 

temporaalisuudesta sekä vastikkeellisuudesta. Kotikuntoutuspalvelua saadakseen 

kuntoutuja voi joutua sitoutumaan tietynlaiseen käyttäytymiseen, kuten päihteettömyyteen 

tai aineistossa esille tulleeseen aktiivisuuteen. Riittääkö kuntoutujan lupaus näihin 

panostuksiin, vai pitääkö hänen ensin todistaa jollakin tavoin oma panostuksensa? Kotiin ja 

asumiseen liittyvän vastikkeellisuuden pohdinta korostaa kuntoutujan alisteista asemaa 

palvelujärjestelmään nähden, mikäli kuntoutuja joutuu sitoutumaan asunnon järjestäjän 

edellyttämään elämäntapaan. (Saari 2015, 127–129.) Tutkielmani aineisto ei 

mahdollistanut kuntoutujien asumiseen liittyvän tarkemman selvityksen tekemistä. 

Laitoksista kotiutettaville kuntoutujille voidaan joutua hankkimaan asunto, johon voi liittyä 
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ehdollisuutta ja vastikkeellisuutta. Muodostuuko näille kuntoutujille itsenäisen asumisen ja 

toiminnan tueksi järjestetty kotikuntoutus ehdollistavaksi ja vastikkeelliseksi palveluksi?  

 

Oma koti ja omassa kotona asumisen tukeminen liittyvät kiinteästi kuntoutujan 

kuntoutumisprosessiin. Kuntoutujan määrittyminen aineiston mukaisesti fyysiseksi, 

psyykkiseksi ja sosiaaliseksi kokonaisuudeksi mahdollistaa kuntoutuksen näkemisen 

kuntoutujan omana yksilöllisenä prosessina.  Kuntoutusprosessin kesto ei määrity 

määräaikaisen kotikuntoutusasiakkuuden kanssa yhtenevästi, sillä kuntoutuminen voi 

kestää koko ihmisen loppuelämän, kuten päihdeongelmasta toipuminen.  

 

Tutkielmani kannalta mielenkiintoisin ja haastavin kuntoutujan määritelmä on Järvikosken 

ja Härkäpään (2008) mukainen toimija. Kuntoutuja nähdään oman elämänsä ja sen 

perustan ymmärtäjänä, tulkitsijana ja suunnittelijana, jolloin hänellä on tavoitteellisia 

pyrkimyksiä oman elämänsä ja kuntoutumisensa suhteen. Toimijalla on tällöin omaan 

elämäänsä liittyvä suurin asiantuntemus verrattuna kuntoutuksen asiantuntijaan, mikä 

haastaa perinteisen kuntoutuskäsityksen. Toimijuus asettaa kuitenkin kuntoutujan 

vastuuseen kuntoutusprosessin lopputuloksesta ja toisaalta hänen elämänhallinnan ja 

voimaantumisen tukeminen ilman kuntoutujan muuttamista toiminnan kohteeksi ovat 

haasteellisia. (Järvikoski & Härkäpää 2008, 57–58.) Toisaalta kuntoutuksen asiakkaana 

oleminen mahdollistaan kuntoutujan omien päätösten tekemisen (Järvikoski, Hokkanen, 

Härkäpää, Martin, Nikkanen, Notko & Puumalainen 2009, 16–21). Aineisto antaa 

mahdollisuuden määrittää kuntoutuja kuntoutuksen asiakkuutta laajemmaksi, jolloin 

asiakas-toimija yhdistelmä mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen 

samalla kun se elää kuntoutumisprosessin myötä kohti tavoitteellista itsenäistä toimijuutta. 

 

Aineiston perusteella kuntoutuskäsitys ei ole määrittynyt selkeäksi kokonaisuudeksi. 

Päädyinkin jo kuntoutusta taustoittaessani huomiomaan kuntoutukseksi sen, mitä kunnat 

ovat kotisivuillaan kuntoutukseksi määritelleet (ks. Järvikoski & Härkäpää 2008), minkä 

vuoksi on tärkeää pohtia kotikuntoutuksen suhdetta sosiaaliseen kuntoutukseen. Aulikki 

Kananoja (2012) tuo artikkelissaan esille, että sosiaalinen kuntoutus ja sen tarve liittyvät 

tilanteisiin, jossa sosiaalinen osa-alue on jostakin syystä heikosti kehittynyt, vaurioitunut 

tai estynyt. Sosiaalinen kuntoutus voi olla tarpeen sairauden tai vammaisuuden sosiaalisten 

seurausten vuoksi. Toisena tutkimukseni kannalta mielenkiintoisempana ryhmänä ovat ne, 

joilla vaurio tai siitä aiheutunut haitta on alun perinkin ollut sosiaalisella ulottuvuudella. 
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Tähän ryhmään kuuluvat päihdeongelmaiset ja osittain myös mielenterveyskuntoutujat. 

Heidän osaltaan sosiaalinen kuntoutus ymmärretään useimmiten toiminnan tavoitteena, 

sosiaalisena kuntoutumisena. Sosiaalisen kuntoutuksen keinoina käytetään ei-perinteiseksi 

kuntoutukseksi luokiteltuja tavanomaisia sosiaali- ja muita palveluja, joilla voi olla 

merkittäviä kuntoutumista edistäviä vaikutuksia. Sosiaalista kuntoutusta on muun muassa 

riippuvuuksien hallinta, vuorovaikutustaitojen oppiminen ja ohjaus arkielämän taidoissa 

sekä yhteiskunnan palvelujen käytössä. (Kananoja 2012, 35–37.)  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla toiminta liitetään yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen 

ajatteluun, ja arjessa vaikuttavat kuntoutujaa voimaannuttavat sekä valtaistavat tekijät 

hyödynnetään (ks. Liukko 2006). Sosiaalisen kuntoutuksen avulla pyritään tarjoamaan 

asiakkaille mahdollisuuksia toimia uudessa toimintaympäristössä vaihtoehtoisella tavalla ja 

muuttaa entisiä vahingoittaviakin toimintatapoja. Sosiaalinen kuntoutus vaatii aikaa ja 

pitkiäkin kuntoutuspolkuja onnistuakseen, mikä haastaa kotikuntoutuksen 

määräaikaisuuden. (Järvelä & Laukkanen 2000, 41–42, 60.) Sosiaalisen kuntoutuksen 

näkökulmasta onkin luontevaa tarkastella aineiston analyysin kautta kotikuntoutuksen 

tavoitteeksi määrittynyttä kannattelevaa arkielämää ja sen rakentumista. Tämä tarkastelu 

osoittaa, että kotikuntoutus voidaan määrittää sosiaaliseksi kuntoutukseksi, koska palvelun 

kohdejoukko lukeutuu sosiaalisen kuntoutuksen asiakkuuteen ja sen toimintamuotoina ovat 

muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kotikuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan 

voimavarat ja keskitytään vahvistamaan heikompia osa-alueita. Toiminnan tavoitteena ei 

ole pelkästään kuntoutujan itsenäisen asumisen onnistuminen, vaan myös hänen 

sosiaalisten suhteidensa ja kodin ulkopuolisen toiminnan tukeminen.  

  

Mitä konkreettista tämä tutkielma sitten kertoo kotikuntoutuksesta sisällöstä, 

asiakkuuksista ja toiminnan luonteesta? Kotikuntoutus määrittyy helposti karsituksi ja alas 

ajetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksi säästötavoitteiden vuoksi. Aineistossa on 

kuitenkin esitetty kotikuntoutustoimintaan ja avohoitoon liittyviä kehitystavoitteita, mikä 

tukee näkemystä kuntoutuspalvelun tarpeellisuudesta ja sen lisääntymisestä uuden 

Sosiaalihuollon lainsäädännön tavoitteiden myötä. Tarkastellessani aineistossa esitettyä 

kotikuntoutuksen toiminnan sisältöä ja osa-alueita, en voi olla kuulematta vanhan 

kodinhoitajan ääntäni. Oman näkemykseni mukaan kotipalvelu mahdollisti laitoshoidon 

ohella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen, hoidon ja hoivan. 

Kotipalveluasiakkaat saivat kodinhoitoon, ruokahuoltoon, hygieniaan ja asioiden hoitoon 
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konkreettista apua, myös ulkoilutusapua. Toimet tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa 

asiakkaan kotona. Laitoshoidon purkamisen sekä avopainotteisuuden lisääntymisen jälkeen 

muuttuneessa kotihoidossa tutkielmani kuntoutujat eivät profiloidu enää kunnolla palvelun 

piiriin.  

 

Minusta on tärkeää pohtia kotikuntoutuksen ja kotihoidon sisällöllistä vertailua.  

Tutustuessani aineistoon huomioin, että kotikuntoutuksen sisältö on pitkälti ohjaamista ja 

tukemista niissä toimissa, jotka ovat karsittu kotihoidosta lähes kokonaan pois: siivous, 

asiointi sekä ruoanlaitto. Kotikuntoutuksen sisältö ei sinällään ole siis mikään uusi malli. 

Huomioni kiinnittyi palvelun erilaiseen tarkoitukseen: kotihoito auttaa selviytymään ja 

kotikuntoutus tukee itsenäistymisessä. Tavoitteet ovat siis merkittävästi erilaiset. Herääkin 

kysymys, mitä tapahtuu sille kotikuntoutusta saavalle kuntoutujalle, joka iän ja 

kuntoisuutensa puolesta profiloituu kotihoidon asiakkaaksi? Siirretäänkö hänet kotihoitoon 

erilaisten palvelujen piiriin? Riitta Koivula, Anni Vilkko Christoffer Tigersted, Kristiina 

Kuussaari ja Satu Pajala (2015) ovat käsitelleet artikkelissaan iäkkäitä päihdeongelmaisia 

kotihoidon asiakkaita työntekijöiden työn näkökulmasta. Heidän mukaansa kotihoidon 

työntekijöiden erityisosaamisen turvaaminen, laajan yhteistyön kehittäminen sekä 

tutkimuksellisen tiedon lisääminen ovat tärkeitä asioita tämän erityisryhmän kotihoidon 

asiakkuuden onnistumisen osalta. (Koivula, Vilkko, Tigersted, Kuussaari & Pajala 2015, 

487.)      

 

Kotikuntoutuksen asiakkuuden kesto määrittyy tutkimusaineiston mukaan määräaikaiseksi, 

tosin vuosiakin kestäväksi palveluksi. Toisaalta kotikuntoutukselle on asetettu ylläpitävän 

tuen tavoitteita, jolloin etenkään ikääntyvät ja pitkään sairastaneet sekä ongelmallisissa 

elämäntilanteissa eläneet kuntoutujat eivät asetu niin sanotun vahvan kuntoutumisen 

prosessiin. Näillä kuntoutujilla elämäntilanne saattaa pysyä vuosia samana. Mitä näille 

kuntoutumattomille kuntoutujille tapahtuu palvelutarjonnan näkökulmasta? Aineisto ei 

anna tähän minkäänlaista vastausta, vaikka tämä kohderyhmä onkin otettu osassa kunnista 

huomioon. Pahimmillaan näiden kuntoutumattomien kuntoutujien ylläpitävä kotikuntoutus 

voidaan lakkauttaa eikä heille tule tilalle mitään muuta palvelua. Tämä tutkielma ei 

myöskään kerro kuntien muiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kattavuutta 

kotikuntoutuksen lisäksi, mistä voi löytyä tälle kuntoutujaryhmälle apua ja tukea arkeen. 
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Kotikuntoutus vaikuttaa keskittyvän aineiston valossa korjaavaan toimintaan. Toiminnan 

painopistettä tulisi siirtää kustannustehokkuuden näkökulmasta ennaltaehkäiseväksi. 

Kotisivuilta ei ole suoraan nähtävissä kotikuntoutuksen työntekijöiden määriä, mutta 

arvioin sen olevan suhteellisen vähäinen, mikä asettaa toiminnalle merkittävät reunaehdot. 

Pohdin myös kotikuntoutuspalvelun joustavaa saamista ja palvelun kehittämistä. 

Huomioidaanko kuntoutujien mielipiteitä palvelua järjestettäessä ja kehitettäessä? Entä 

haja-asutusalueella asuvat kuntoutujat ja heidän palvelujen saamisensa omaan kotiin? 

Kotikuntoutuspalvelu on oletukseni mukaan pienimuotoista maantieteellisesti keskittynyttä 

toimintaa, mikä karsii haja-asutusalueen kuntoutujia pois palvelun piiristä.  

 

Tutkielman tekijänä minulle ei jäänyt kotikuntoutuspalvelusta ”kylläinen olo”, vaan 

mieleni on täyttynyt erilaisista kysymyksistä ja ajatuksista. Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujille kohdennettu kotikuntoutus on kiinnostava ja vähän tutkittu aihe. 

Kotikuntoutuksen tutkiminen kuntoutujan näkökulmasta tuottaisi laajempaa palveluun 

liittyvää näkemystä, tietoa ja mahdollisia kehityskohteita. Kotikuntoutusta voisi myös 

tutkia tarkemmin yhteiskunnalliselta, kuten talous ja riskit, sekä palveluntuottajan 

näkökulmista. Lisäksi kotikuntoutuksen avulla kuntoutuneiden tarinat voivat luoda 

mielenkiintoisia ja tärkeitä kuvia ihmisten voimavaroista ja kotikuntoutuspalvelun 

vaikuttavuudesta. 

 

Tutkielman tekemisessä olen pyrkinyt omalla toiminnallani lisäämään luotettavuutta 

kirjaamalla kaikki tutkimuksen vaiheet tarkasti raporttiin. Aineiston kerääminen ja 

analyysin vaiheet ovat myös luettavissa raportista. Tulkintojen yhteydessä olen pyrkinyt 

tuomaan esille niiden perusteet, ja suorat lainaukset kertovat omalta osaltaan 

kotikuntoutuksen tarinaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–228.) 

Tutkimusmatkallani on kuitenkin ollut haasteita, ongelmia ja hetkittäisiä harhautumisia. 

Keräämäni aineisto ei ollut kotikuntoutuspalvelun osalta mitenkään rikas ja moninainen, 

mikä on voinut osaltaan ohentaa kotikuntoutuksen käsitteellistymistä. Tutkielman 

luotettavuutta miettiessäni päädyin ajatukseen, että tämän tutkielman pyrkimyksenä on 

myös avata mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnatun kotikuntoutuspalvelun 

käsitteellistäminen sekä palveluun liittyvä keskustelu.  

 

Olen onnistunut kartoittamaan kotikuntoutusta ainakin ääriviivojen osalta. Tutkielmani on 

kuitenkin vain yhden näkökulman tuottama tarina, mikä jättää muodostuneen kuvan 
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sisällöllisesti kevyeksi, täsmentymättömäksi ja värittömäksi. Minulle on jäänyt innostus ja 

mielenkiinto saada tämä kuva yksityiskohtaisemmaksi ja näkyvämmäksi. Haluan saada 

kuntoutujien äänen kuuluviin ja kotikuntoutuksen merkitsevyyden näkyville. Olen 

arvostellut, kritisoinut ja kyseenalaistanut kotikuntoutukseen liittyviä asioita raportissani. 

Tämän vuoksi haluan lopuksi jättää lukijalle mielikuvan kokemistani innostuksen ja 

arvostuksen tunteista tutustuessani kotikuntoutuspalveluun. Juho Saaren (2015, 258) 

ajatusta lainatakseni, kotikuntoutus osoittaa yhteiskunnallista vastuullisuutta siitä, että 

suomalaisessa yhteiskunnassa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille annetaan mahdollisuus 

elää onnellista ja arvokasta elämää.  
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Liitteet 
 

Liite 1 Tutkimuksessa tarkastellut kunnat ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

järjestäminen 

Kunta Asukasluku Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut 

Hamina 21 256 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Heinola 20 051 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Hollola 22 054 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Hyvinkää 45 592 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Hämeenlinna 67 497 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Iisalmi 22 135 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Imatra 28 294 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Joensuu 74 168 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Jämsä 22 354 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Järvenpää 39 646 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kaarina 31 363 Terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kajaani 37 973 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kangasala 30 126 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kemi 22 257 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Kerava 34 491 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kirkkonummi 37 567 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kokkola 46 773 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kotka 54 873 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kouvola 87 296 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Lappeenranta 72 424 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Lempäälä 21 440 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Lohja 47 516 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Mikkeli 54 519 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Mäntsälä 20 478 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut 

Nokia 32 354 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Nurmijärvi 40 719 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Pori 83 285 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Porvoo 49 028 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Raahe 25 659 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Raasepori 28 829 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Raisio 24 562 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Rauma 39 842 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Riihimäki 29 215 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Rovaniemi 60 877 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Salo 54 858 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Sastamala 25 747 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Savonlinna 36 584 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Seinäjoki 59 556 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 
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Liite 2 Kotikuntoutusta järjestävät kunnat ja kotikuntoutuksen asiakasryhmät 

Kunta Kotikuntoutuksen asiakasryhmät Tutkimukseen osallistuminen 

Hamina Veteraanit, seniorit, kotihoidon asiakkaat Hylätty 

Heinola Ikäihmisille, veteraaneille Hylätty 

Hämeenlinna Veteraanit, mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Iisalmi Ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Imatra Ikäihmiset  Hylätty 

Joensuu Mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaispotilaat Hyväksytty 

Jämsä Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Järvenpää Veteraanit  Hylätty 

Kemi Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Kerava Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Hyväksytty 

Kirkkonummi Omaishoidon asiakkaat Hylätty 

Kokkola Ikäihmiset Hylätty 

Kotka  Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Hyväksytty 

Kouvola Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Mikkeli Veteraanit, mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Mäntsälä Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Hyväksytty 

Nokia Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Nurmijärvi Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Hyväksytty 

Porvoo Ikäihmiset  Hylätty 

Raahe Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Raisio Kotihoidon asiakkaat Hylätty 

Sastamala Ikäihmiset Hylätty 

Seinäjoki Päihdekuntoutujat Hyväksytty 

Siilijärvi Mielenterveyskuntoutujat Hyväksytty 

Tornio Veteraanit Hylätty 

Varkaus Ei tarkkaa kohderyhmää Hyväksytty 

 

 

 

 

 

Siilinjärvi 21 431 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 

Tornio 22 489 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Tuusula 37 936 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Vaasa 65 674 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Valkeakoski 21 172 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 

Varkaus 22 340 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Vihti 28 674 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Ylöjärvi 31 515 Terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Äänekoski 20 265 Terveyspalvelut Terveyspalvelut 
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Liite 3 Kotikuntoutusaineiston koodauslistat 

Kotikuntoutuksen sisältö 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

siivous  

Päivittäisiä toimia  

tukevat palvelut 

Kotikuntoutuksen  

sisältö 

pyykkihuolto  

kauppa-asioiden hoito 

ravitsemuksesta huolehtiminen  

terveellisempien elintapojen  

opettelu 

henkilökohtaisen hygienian  

hoito 

raha-asioiden hoito  

kodin ulkopuolisten  

palveluiden käyttö  

etuuksista tiedottaminen  

etuuksien hakeminen  

päivittäisten asioiden hoito  

 arjessa selviytyminen  

ajanhallinta 

toimintakyvyn ylläpito  

Toimintakykyä  

ylläpitävät ja 

kuntouttavat palvelut 

aktivoiminen kuntouttavin  

toimenpitein   

yhteydenpitoon omaisiin ja  

muihin läheisiin  

tukevat asiakkaan kuntoutumista 

tukiverkostojen luominen  

päivätoiminta  

harrastukset  

aktivoiminen työtoimintaan  

valvonta ja vaikutusten  

seuranta  

Terveyden ja sairaan- 

hoidon palvelut 

fyysisten sairauksien hoito  

kuntoutujan terveiden puolien  

tukemista 

lääkehuolto  

sairauksien hoitoon kuuluvat  

toimenpiteet 

asianmukainen hoitoon  

toimittaminen tilan muuttuessa 

sairauden pahenemista  

ennaltaehkäisevää 

psykiatrisia palveluja tarpeen  

mukaan  
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Kotikuntoutuksen toimintamuodot 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

kotikäynnit  

Itsenäisen asumisen  

tuki 

Kotikuntoutuksen  

toimintamuodot 

asiointi apu  

ohjaus ja neuvonta  

yhteistyö verkostojen kanssa 

tutustumiskäynnit ja vierailut   

Sosiaalistamisen tuki ryhmätoiminta  

vertaistuki 

tukipuhelut  
Yleinen tukeminen 

keskusteluapu 

 

 

Kotikuntoutuksen luonne 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

suunnitelmallinen  

Toiminnan  

määrittely 

Kotikuntoutuksen  

luonne 

monialainen 

tavoitteellinen  

määräaikainen  

tehostettu 

riittävä  

omatoimisuudelle tilaa  

Yksilökohtaiset 

määrittelyt 

asiakkaan voimavarat  

huomioivaa 

asiakaslähtöinen 

yksilöllinen 

elämäntilanteen mukainen 
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Kotikuntoutuksen asiakkusprosessi 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

hoitavan tahon yhteydenoton  

kautta 

Palvelun  

hakeminen 

Kotikuntoutuksen 

asiakkuusprosessi 

pyyntö yhteistyökumppaneilta 

pyyntö omaisilta  

pyyntö asiakkaalta itseltään 

kaikki asiakkaat tulevat  

päivystyksen kautta 

asiakkaaksi tullaan lähetteellä  

ei ota asiakkaita heille  

suoraan tarjottuna 

yhteisen tapaamisen perusteella 

Palvelutarpeen  

arviointi 

tarpeen arvioi  

kaupunginpalveluksessa  

oleva työntekijä 

työryhmä tekee päätöksen  

asiakkaan ottamisesta  

kotikuntoutuksen tarpeen arviointiin 

päivystyksessä arvioidaan  

kotokuntoutuksen tarve 

yhteistyösopimus ja suunnitelma  

Asiakkaan kanssa 

tehtävät sopimukset 

ja suunnitelmat 

tehdään kuntoutussuunnitelma 

hoito-/ palvelusuunnitelma 

palvelusopimus 

palvelusuunnitelma  

kuntoutussuunnitelmaan 

hoitosuunnitelmaan 

hoito- ja palvelusopimus 

suunnitelmaa tarkistetaan  

puolivuosittain 

Toiminnan arviointi 
tilannetta ja edistymistä  

arvioidaan vähintään kerran  

vuodessa 

suunnitelmaa arvioidaan  

säännöllisesti 
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Kotikuntoutuksen asiakasryhmät 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

psykiatriset potilaat  

Asiakasryhmät 

terveydentilan 

mukaisesti 

Kotikuntoutuksen 

asiakasryhmät 

mielenterveyskuntoutujat  

pitkäaikaispotilaat 

vasta sairastuneet  

hoidon/kuntoutuksen piirissä  

olevat asiakkaat 

mielenterveys- ja  

päihdekuntoutujalle 

psykoottistasoisesti  

sairaat potilaat 

tilanne on kriisiytynyt 

Asiakasryhmät 

elämäntilanteen 

mukaisesti 

kotikuntoutusta tarvitseville  

kuntoutujille 

toimintakyky on alentunut  

psyykkisesti toimintarajoitteinen 

tarvitsevat tukea itsenäisessä  

asumisessa 

nokialaiset 
Asiakasryhmät 

asuinpaikan 

mukaisesti 

vain seinäjokelaiset 

kouvolalaiset 

aikuiset  

Asiakasryhmät 

henkilökohtaisten 

ominaisuuksiensa 

mukaisesti 

kuntoutumista haluavat 

kuntoutujat 

kuntoutukseen sitoutumaan 

kykenevät 

itsenäisesti asuvat 
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Kuntoutujan elämään liittyvät tavoitteet 

KOODIT ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

toimintakyvyn edistäminen  

Itsenäinen  

elämä 

Kuntoutujan elämään liittyvät 

tavoitteet 

asuminen omassa kotona  

itsenäinen arjesta selviytyminen  

itsenäisen suoriutumisen tuki  

omatoimisuuden tukeminen  

kuntoutua opiskeluun  

Normaali elämä 

edistää työllistymistä  

tukea yhteiskunnallista osallisuutta  

tuki harrastusten löytämiseen  

tuki omien tukiverkostojen  

löytämiseen  

edistää osallistumismahdollisuuksia  

tukea päätöksenteossa 

tuki omien asioiden hoitamiseen  

edistää oireidenhallintaa  

Mielekäs elämä 

hyvinvoinnin edistäminen  

elämänlaadun parantaminen 

tukea elämänhallintaan  

tukea kuntoutumiseen 
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Palvelujärjestelmään liittyvät tavoitteet 

KOODIT ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

vähentää ja ennaltaehkäistä  

sairaalahoidon tarvetta  

Säästötavoitteet 

Palvelujärjestelmään  

liittyvät tavoitteet 

asumispalvelujen tarpeen  

ennaltaehkäisy ja vähentäminen  

laitoshoitojaksojen tarpeen  

ennaltaehkäisy ja vähentäminen  

kustannusten hillitseminen  

asumisen lisääminen tavallisessa  

asuntokannassa  

avohuollon rooli tulee  

vahvistumaan 

Kehitystavoitteet 

mielenterveyspalvelujen  

avohoidon kehittäminen 

kotiin vietävien palvelujen  

kehittäminen 

kotikuntoutuksen kehittäminen 

asumista tukevien palvelujen  

kehittäminen 

asumispalvelujen kehittäminen 

itsenäisen asumisen rooli tulee  

vahvistumaan 

työnjaon kehittäminen 

palvelujen kehittäminen 

välimuotoisten ratkaisujen  

kehittäminen 

 

Kotikuntoutukseen kohdennetut odotukset 

KOODIT ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIA 

ennaltaehkäisevä 
Palvelun 

odotukset Kotikuntoutukseen 

kohdistetut 

odotukset 

vaikuttava 

kustannustehokas 

joustava Palvelun  

toteutus tukeva 

 

 


