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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten sosiaalinen näyttäytyy päihde- ja
mielenterveyskuntoutumisessa kokemusasiantuntijoiden kuvaamana. Kokemusasiantuntijat
ovat koulutuksen käyneitä ja lisäksi oman kokemuksensa kautta asiantuntijoita.
Tutkimus kiinnittyy sosiaalisen käsitteeseen ja sitä taustoittavat sosiaalinen toimintakyky
ja sosiaalinen kuntoutus, päihde- ja mielenterveyskuntoutus, kokemusasiantuntijuus sekä
niihin liittyvä tutkimuksellinen tieto. Rauhalan holistinen ihmiskäsitys ohjaa tutkimuksen
tekoa ja on punaisena lankana sen kaikissa vaiheissa. Tutkimuksen aineisto muodostuu
yhdentoista kokemusasiantuntijan haastatteluista. Se on fenomenologis-hermeneuttinen ja
olemme kiinnostuneita kokemusasiantuntijoiden kokemuksista ja niiden merkityksistä.
Aineiston analysointimenetelmänä on sisällönanalyysi. Lisäksi tarkastelemme päihde- ja
mielenterveyskuntoutuksen lainsäädäntöä ja sosiaalihuoltolakia sosiaalisen kuntoutuksen
osalta.
Ihminen on perusolemukseltaan sosiaalinen ja pyrkii sosiaaliseen toimintaan sosiaalisen
toimintakyvyn kautta. Ihmisellä on tarve olla osa yhteisöä ja toimia yhteiskunnassa.
Tutkimustehtävänä on vastata kysymykseen: mikä on sosiaalisen merkitys päihde- ja
mielenterveysasiakkaiden kuntoutumisessa sekä minkälaisissa sosiaalisissa konteksteissa
ja suhteissa sosiaalinen rakentuu kuntoutumisprosessin aikana kokemusasiantuntijoiden
kertomana.
Tutkimustulosten mukaan sosiaalityötä tarvitaan kuntoutuksessa ja sosiaalisen
huomioiminen on tärkeää kuntoutumisprosessissa. Sosiaalinen näyttäytyy kuntoutumisessa
merkittävänä seuraavissa asioissa: perhe ja lähiverkosto, sosiaalinen tuki ja ohjaus sekä
vuorovaikutus sekä osallisuus ja toimijuus. Kuntoutuakseen ihminen tarvitsee yksilöllistä
ja kokonaisvaltaista kohtaamista, muita ihmisiä kokeakseen osallisuutta ja saavuttaakseen
toimijuutta sekä kykyä toimia yhteiskunnassa. Kuntoutumassa olevaa ihmistä tulisi
tarkastella kokonaisuutena hänen elämäntilanteensa huomioiden. Sosiaalista toimintakykyä
vahvistetaan motivaation, arvostuksen, yksilöllisyyden, luottamuksen sekä itsetunnon ja
osallisuuden tukemisen myötä.
Asiasanat: sosiaalinen, holistinen ihmiskäsitys, kokemusasiantuntija, kuntoutus
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1 JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kokemusasiantuntijoiden kokemuksia siitä
miten sosiaalinen näyttäytyy päihde- ja mielenterveyskuntoutumisessa. Tarkastelemme
sosiaalista tästä kontekstista ja tarkastelumme perustuu kokemusasiantuntijoiden
käsitykseen

sosiaalisen

merkityksestä

kuntoutumisessa.

Päihde-

ja

mielenterveyspalveluiden asiakkaiden tuottama kokemustieto on asiantuntijatiedon tavoin
arvokasta ja siksi haluamme nostaa kokemusasiantuntijoiden kokemukset tutkimuksemme
keskiöön.

Tutkimusaiheen valintaan ovat vaikuttaneet sosiaalihuoltolain uudistus, ajankohtaisuus ja
palveluiden integraatio. Nykyisin päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat
nuorempia, moniongelmaisempia ja heikommin yhteiskuntaan kiinnittyneitä kuin
aiemmin.

Tämän

muutoksen

myötä

osallisuuden

ja

sosiaalisen

toimintakyvyn

huomioiminen on yhä tärkeämpää päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa.

Koemme

tärkeäksi

tuoda

esille

sosiaalisen

näkökulman

merkitystä

asiakkaan

kuntoutumisessa, koska Karjalaisen (2004, 3) tavoin olemme havainneet, että
kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus tuntuu hajoavan, vaikka se on läsnä kaikessa
kuntoutuksessa. Huolestuttavaa on sosiaalisen ”liukeneminen” (Kotiranta, Haaki & Niemi
2011, 241) ja sosiaalisen poistuminen yhteiskunnallisista keskusteluista (Ikäheimo 2008,
13).

Tämä tutkimus on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä on fenomenologis-hermeneuttinen
tutkimusote. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen ja ilmiön kokemuksellista suhdetta
ihmisen kokemana tai elämänä. Ihminen ymmärretään ainutlaatuisena ja kokevana
olentona. Tutkimuskohteena on ihminen elämäntilanteessaan. Tutkimuksen tekoa ohjaa
filosofi ja psykologi Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään
ainutlaatuisena kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena kokonaisuutena.
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Tutkimuksen teoreettisena perustana on sosiaalisen määrittely. Tutkimusta taustoittavat
Rauhalan ihmiskäsityksen lisäksi sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kuntoutus,
päihde-

ja

mielenterveyskuntoutus,

kokemusasiantuntijuus

sekä

niihin

liittyvä

tutkimuksellinen tieto. Lisäksi tarkastelemme päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen
lainsäädäntöä ja sosiaalihuoltolakia sosiaalisen kuntoutuksen osalta. Tutkimuksen aineisto
muodostuu yhdentoista kokemusasiantuntijan haastatteluista.

Tutkimus on rakentunut seuraavasti. Luvussa 2 käsittelemme tutkimuksen kiinnittymistä
holistiseen ihmiskäsitykseen. Tämän jälkeen luvussa 3 tarkastelemme sosiaalista
toimintakykyä päihde- ja mielenterveystyön kontekstissa. Luvussa 4 kuvaamme
kokemusasiantuntijuutta ja luvussa 5 käymme läpi sosiaalisen käsitteen määrittelyä
historian, teorian, tutkimustiedon ja kuntoutumisen näkökulmasta. Tämän jälkeen
siirrymme lukuun 6, jossa tuomme esille tutkimuskysymykset ja käymme läpi tutkimuksen
kulun. Luvussa 7 esittelemme tutkimustulokset. Luvut 8 ja 9 sisältävät tutkimustuloksista
tekemiämme johtopäätöksiä ja pohdintaa tutkimuksen tekemisestä.
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2 TUTKIMUKSEN KIINNITTYMINEN HOLISTISEEN
IHMISKÄSITYKSEEN

Ihmiskäsityksellä on keskeinen merkitys tutkimuksessa, kun tutkimuskohteena on ihminen.
Rauhalan (2014) ja Varron (1992) mukaan ihmiskäsityksellä tarkoitetaan käsitystä siitä,
mitä ihminen perusolemukseltaan on ja miten hän on todellistunut elämässään.
Ihmiskäsitys tarkoittaa paitsi sitä, mitkä ovat ihmisen tavanomaiset piirteet, mitä ihminen
on ja myös sitä, mikä erottaa hänet muista (Varto 1992, 31). Ihmiskäsityksen kautta
ymmärretään ihmisestä olennainen ja sen kautta tuodaan esille ymmärrystä ihmisen
kokonaisvaltaisesta olemassaolosta. Lauri Rauhalan edustama holistinen ihmiskäsitys
lähestyy sellaista näkemystä ihmisyydestä, joka meille itsellemme on muodostunut elämän
varrella ja koulutusten myötä. Hän on tuonut esille sosiaalisen toiminnan kannalta
merkityksellisiä asioita, kuten situationaalisuuden ja ihmisen olemassaolon. Sen vuoksi
meille on luontevaa käyttää sitä tutkimuksen punaisena lankana, joka ohjaa koko
tutkimustamme ja antaa sille lähtökohdat.

Empiirinen tieto ihmisestä on jatkuvasti muuttuvaa eli toistaiseksi pätevää. Ihmistä
voidaan tutkia yhä uudelleen ja uusilla menetelmillä. Ihmistutkimuksen avulla pyritään
ideaaliin totuuteen, mutta täydellistä totuutta ei voida koskaan saavuttaa eikä tutkimus tule
koskaan valmiiksi. Lisäksi ymmärryksemme ihmisestä on relatiivista eli suhteellista, koska
tutkijan ihmiskäsitys ohjaa tutkimusta ja on läsnä kaikissa sen vaiheissa, vaikka tämä ei
sitä itse tiedostaisikaan. (Rauhala 2014, 20–23, 139; Varto 1992, 30–34.)

Rauhalan (2014) esille tuoma holistinen ihmiskäsitys sisältää ihmisen olemassaolon
perusmuodot, joita ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Rauhalan mukaan
kaikkia olemisen perusmuotoja tarvitaan. Tajunnallisuus on ihmisen inhimillisen
kokemisen kokonaisuus, joka ilmentyy mielen avulla. Mieli antaa merkityksen ilmiöille ja
asioille, joita tunnemme, tiedämme, uskomme tai ymmärrämme ja näin syntyy erilaisia
merkityssuhteita. Useista merkityssuhteista muodostuu verkostoja ja niistä nousevat
käsitykset itsestämme ja maailmastamme. Tajunnallisuudessa tapahtuu toistuvaa asioiden
uudelleen jäsentymistä, uusien merkityssuhteiden syntymistä, mieleen palautumista ja
7

tiedostamista. Kehollisuudella tarkoitetaan niitä välttämättömiä elintoimintoja, joita
kehossamme tapahtuu. Ihmisen olemassaolon mahdollistamiseksi keholla on tärkeä
merkitys, koska elämme ja havaitsemme ilmiöitä kehon kautta muodostuvissa
ulottuvuuksissa. (emt., 32–41.)

Jotta ihmistä voidaan ymmärtää, on huomioitava myös se maailma, jossa hän elää.
Rauhalan (2014) näkemyksen mukaan situationaalisuus on ihmisen kietoutuneisuutta
todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta. Rauhala koki, ettei ihmistä voida tarkastella
erillään hänen ympäristöstään. Ihminen on sosiaalinen olento, jolla on jatkuva yhteys
omaan elämäntilanteeseensa. Situaatio on ainutkertainen ja yksilöllinen elämäntilanne,
johon ihminen on suhteessa. Situaatio rakentuu erilaisista tekijöistä, komponenteista. Osa
komponenteista on sellaisia, joihin ihminen ei ole itse voinut vaikuttaa. Tällaisia ovat
muun muassa geenit, kansallisuus ja syntymäpaikan kulttuuri. Joitakin komponentteja
ihminen voi itse valita tai muunnella ja siten vaikuttaa oman situaationsa muodostamiseen.
Tällaisia valittavia asioita ovat muun muassa ammatti, työ, puoliso, ystävät ja harrastukset.
Situaatio voidaan jaotella myös konkreettisiin komponentteihin, joita ovat esimerkiksi
kodin ulkonaiset puitteet tai ilmasto, sekä ideaalisiin komponentteihin, joita ovat
esimerkiksi arvot, normit tai uskonnolliset ideologiat. Rauhalan näkemyksen mukaan
situaatio on osa ihmistä. Se on kehon ja tajunnan realisoitumisehto. Ihminen tulee
olemassa olevaksi vasta silloin, kun hän on suhteessa maailmaansa. (emt., 41–46.)

Rauhalan (2014) näkemyksen mukaan sosiaalityössä vaikutetaan ihmiseen nimenomaan
situaation kautta, koska pyrkimyksenä on vaikuttaa suotuisasti ihmisen elämäntilanteeseen.
Sosiaalityön tavoitteena on saada kosketus niihin ihmisenä olemisen ongelmiin, jotka
vaikuttavat epäsuotuisasti ihmisen elämäntilanteen rakenteeseen ja laatuun. Sosiaalityö
toimii ainoana tai yhdessä muiden vaikutusmuotojen kanssa ja muuntelee sitä koskettavia
situaation komponentteja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaalityössä on eettisesti
oikein ja velvoittavaa puuttua niihin situaation rakennetekijöihin, jotka liittyvät
taloudellisiin asioihin, sairauksia ja häiriöitä korjaaviin asioihin sekä ennaltaehkäiseviin
asioihin. Esimerkiksi helpottamalla ihmisen taloudellisia huolia vaikutetaan siihen, että
hänen kokemuksensa tilanteesta paranee. Holistisesta näkökulmasta katsottuna tämä
positiivinen kokemus vaikuttaa psyykkiseen ja keholliseen terveyteen ja sitä kautta
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yleiseen hyvinvointiin. Sosiaalityön avulla saavutetaan muutoksia, jotka ulottuvat ihmisen
situaation ulkopuolelle. (emt., 137–140.)

Rauhalan holistisuus kiinnittyy tässä tutkimuksessa siihen, että ihmisen ymmärretään
situaatiostaan käsin olevan yhteydessä elämäntilanteeseensa. Konteksti muodostuu tässä
tutkimuksessa niistä eri elementeistä, joihin ihminen on situaationsa kautta kiinnittynyt
kuntoutumisensa aikana. Tässä tutkimuksessa kokemuksia tutkitaan päihde- ja
mielenterveyskokemusasiantuntijoilta, jotka ovat kuntoutuneet tai kuntoutumassa ja
käyneet

kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Tarkastelumme

keskiössä

ovat

situationaalisuuteen kiinnittyvät sosiaaliset suhteet ja niille annettavat merkitykset.

9

ihmisen

3 SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSTYÖSSÄ

Tässä luvussa käsittelemme sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista kuntoutumisessa sekä
päihde- ja mielenterveystyön uudistusta. Ihminen ymmärretään sosiaalisena toimijana ja
siksi sosiaalityön keskiössä on ajatus sosiaalisesta toimintakyvystä. Mikäli sosiaalisessa
toimintakyvyssä arvioidaan olevan puutteita, vahvistetaan sitä esimerkiksi kuntoutuksen
avulla.

3.1 Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
Kuntoutuksen

ja

myös

sosiaalityön

tavoitteena

on

sosiaalisen

toimintakyvyn

vahvistaminen. Sosiaalinen kuntoutus on hallinnollinen käsite ja se määriteltiin
ensimmäistä kertaa uudessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Lain mukaan sosiaalisella
kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua
tukea sosiaalisen toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja
osallisuuden edistämiseksi. Se voi tarkoittaa erimuotoisia toimintoja ja palveluita, joita
kunnat järjestävät tarvelähtöisesti. Sosiaaliohjaus tarkoittaa asiakkaan neuvontaa
palvelujen käytössä ja eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaalityön tehtävänä on
rakentaa sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus sekä sovittaa se yhteen muiden
toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuteen voidaan
yhdistää päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet yli
sektorirajojen. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen
tuki ja lähityö, kuten kotikäynnit ja mukana kulkeminen, erilaiset toiminnalliset ryhmät,
vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki asiakkaalle
tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana henkilön kuntoutussuunnitelmaa. (Järvikoski &
Härkäpää 2004, 20–22, 35–36; Tuusa 2005, 32–33.)

Sosiaalinen kuntoutus on merkittävä osa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Lahden ja
Pienimäen (2004, 38) sekä Savukosken ja Kauramäen (2004, 126–127) mielestä
kuntoutuksen leikkaavana tekijänä on sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuus. He pitävät
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sosiaalisen kuntoutuksen perustana sosiaalista toimintakykyä, joka sisältää arkipäivän ja
yhteiskunnassa toimimisen valmiuksia. Sosiaalinen toimintakyky koostuu aineellisista,
sosiaalisista ja henkisistä resursseista. Kuntoutujan elämän perusasioiden on oltava
kunnossa, jotta kuntoutuminen voi edetä ja henkiset resurssit lisääntyä. Kuntoutuminen
etenee vaiheittain ja lähtee yleensä liikkeelle hyvin arkisista asioista. Näistä asioista
selviytymisen kautta kuntoutujalle tulee hallinnan ja pystyvyyden tunne sekä onnistumisen
kokemus. Kuntoutujalle annetaan tilaa ja mahdollisuus muutokseen. Kannatteleva
ympäristö luo edellytykset kuntoutujan subjektiudelle, jotta hän voi rakentaa elämäänsä ja
identiteettiään sitä mukaa, kun hänen voimavaransa ja oman tilanteen tiedostaminen
lisääntyvät. (Romakkaniemi & Väyrynen 2011, 144, 146–147.)

Sosiaalisen kuntoutuksen toimintakenttä on laaja ja siihen liittyvät kaikki elementit, jotka
tukevat kuntoutujaa. Siihen kuuluvat arki, vapaa-aika, työ, opiskelu, asuminen ja
sosiaaliset suhteet (Savukoski & Kauramäki 2004, 126; Forss & Vatula-Pimiä 2014, 180).
Kuntoutuksen sosiaalinen näkökulma ei ole yksiselitteinen. Siihen vaikuttaa jokaisen
kuntoutujan oma kokemus sosiaalisesta. Hyvän dialogin avulla voidaan saada esille
kuntoutujan voimavarat, arkikokemukset ja niistä nouseva ymmärrys asiantuntijatietoa
tukemaan. (Karjalainen 2004, 16, 22.)

Sosiaalityön tarkoitus on vahvistaa ihmisen sosiaalista toimintakykyä. Kun kuntoutusta
tarkastellaan toimintakyvyn näkökulmasta, olennaista on ymmärtää, että ihmisen
toimintakyky jakautuu eri osiin: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Ihmisen
toimintakyky on kokonaisuus ja eri tasot ovat riippuvaisia toisistaan. Jatkuvassa
vuorovaikutussuhteessa ovat ihmisen keho, mieli ja sosiaalinen ympäristö. Erityisen
riippuvaisia

toisistaan

ovat

psyykkinen

ja

sosiaalinen

toimintakyky,

ja

siksi

kirjallisuudessa puhutaan myös psykososiaalisesta toimintakyvystä. Psykososiaaliseen
ympäristöön voidaan katsoa kuuluvaksi yhteiskunta kaikkinensa. Ihminen on yhteisössä
viihtyvä

ja

kokeva

olento,

minkä

vuoksi

psykososiaalisella

ympäristöllä

ja

vuorovaikutuksella on suuri merkitys ihmisen toimintakyvylle. Ihmisen käsitys
toimintakyvystään ja siihen vaikuttavista asioista on yhteydessä ihmisen sosiaaliseen
toimintaan, muihin ihmisiin ja omaan identiteettiin. Pienikin toiminnanvajavaisuus voi
aiheuttaa sosiaalista haittaa ja syrjään jäämistä. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä &
Ihalainen 2009, 9, 13–15.)
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Kannasoja (2013) toteaa väitöskirjassaan, että sosiaalinen toimintakyky on prosessi elämää
ja selviytymistä varten. Ryhmässä toimiminen, pysyvät ihmissuhteet, hoiva ja toimiva
vuorovaikutus luovat eheyttä ja toimijuutta sekä rakentavat pohjaa sosiaaliselle
toimintakyvylle. Ihminen on sosiaalisesti toimintakykyinen, kun hän on eheä ja
toimintakykyinen. Vahva sosiaalinen toimintakyky antaa hyvät edellytykset selviytyä
arjesta, asettaa tavoitteita, suoriutua haasteista ja toimia ryhmässä. Sosiaalisen
toimintakyvyn voidaan katsoa olevan sosiaalista toimintaa, jota ohjaa tulevaisuuteen
orientoitunut asenne itseä ja ympäristöä kohtaan. (emt., 15–16, 201.)

3.2 Päihde- ja mielenterveystyö uudistusten keskellä
Mielenkiintoamme

tutkimusaihetta

kohtaan

on

lisännyt

päihde-

ja

mielenterveyspalveluiden meneillään oleva integraatio. Päihde- ja mielenterveystyön
kehittäminen on kuulunut Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (Kaste)
vuosina 2008–2011. Sen tarpeellisuutta on perusteltu asiakasryhmän yhteiskunnalle
aiheuttamien suurten kustannusten määrällä ja asiakkaille koituvilla haitoilla (Stm 2012).

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksi panemana on toteutettu Mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma vuosina 2009–2015 ja siinä on ensimmäistä kertaa asetettu tavoitteeksi
valtakunnallinen päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen yhtenä kokonaisuutena.
Aikaisemmin näitä palveluita oli kehitetty erillisinä alueina. Mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma lähti liikkeelle tarpeesta vastata väestössä havaittuun ongelmaan.
Päihde- ja mielenterveysongelmista aiheutuneet haitat lisääntyivät, niitä esiintyi asiakkailla
samanaikaisesti ja ongelmat kietoutuivat yhteen. Asiakasryhmä tarvitsee paljon sosiaali- ja
terveyspalveluita, ja siksi joustavien ja yhteisten palveluiden kehittämisellä on
kansanterveydellinen ja sosiaalinen merkitys. Lisäksi on myös asiakkaan etu, että
palvelussa hyödynnetään molempien tahojen asiantuntijuutta. (THL 2017; Saarinen 2010,
11.)

THL:n mielenterveys- ja päihdesuunnitelman aikana mielenterveyspalveluita on siirretty
avohoitoon, niitä on monipuolistettu ja mielenterveys- ja päihdetyötä on kehitetty
perustyöhön kuuluvana. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavat ovat olleet erilaisia ja
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monialainen yhteistyö vaatii molemmilta osapuolilta joustavuutta ja avoimuutta.
Kokemusten mukaan yhteisen toimintakulttuurin synnyttäminen vie aikaa ja yhteinen
osaaminen kasvaa asteittain. Tavoitteena on, että asiakas pääsee jatkossa palveluihin
mahdollisimman

varhaisessa

vaiheessa.

Suunnitelmassa

on

tuotu

esille

myös

kokemusasiantuntijuuden merkitys. Suunnitelman jatkokehittämiseksi on esitetty, että
vuoteen 2020 asti asiakkaan asemaa vahvistetaan, edistävän ja ehkäisevän työn määrää
lisätään, kokemusasiantuntijoiden käyttäminen palveluiden suunnittelussa vakiinnutetaan
ja

kuntouttamista

mielenterveys-

ja

lisätään.

Palveluiden

päihdeasiakkaiden

suunnittelussa

erityistarpeet

sekä

pyritään

huomioimaan

auttamaan

asiakasta

kokonaisvaltaisesti. (THL 2017; Saarinen 2010, 9, 13.)

Päihde- ja mielenterveystyötä kehitetään edelleen valtakunnallisesti yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi. Toteutettu mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on pohjana ohjaamassa
ja tukemassa pitkäjänteisesti yhteistä kehittämistyötä ja sillä toivotaan olevan vaikutusta
myös sote-uudistuksessa. Tavoitteena on saavuttaa vahva integraatio päihde- ja
mielenterveyspalveluissa. Suomessa valmistellaan Maailman terveysjärjestön WHO:n
tavoitteiden pohjalta uutta kansanterveysohjelmaa vuoteen 2025. Ohjelmassa painotetaan
muun muassa terveyden edistämistä ja siinä ovat oleellisesti mukana päihde- ja
mielenterveyspalvelut. (THL 2017; Saarinen 2010, 10–11.)

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kuntien on järjestettävä päihdehuollon palvelut
sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvän tarpeen vaatimalla tavalla. Sosiaalihuoltolain
mukaisella päihdetyöllä (24§) tuetaan päihteettömyyttä sekä vähennetään ja poistetaan
päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Sosiaalihuollon
päihdetyöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa, sosiaalihuollon erityispalvelut ja ne 14 §:n
mukaiset

sosiaalipalvelut,

jotka

tukevat

päihteettömyyttä

tai,

joita

päihteiden

ongelmakäytön vuoksi tarvitaan. Sosiaalihuollossa tehtävän päihdetyön on oltava
suunniteltu ja toteutettu niin, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muiden kunnassa
toimivien päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa. Päihde- ja mielenterveystyön
lähtökohtana on muodostaa yhdessä saumaton palvelukokonaisuus. Koska sosiaali- ja
terveydenhuolto toimivat päihdetyössä yhdessä, niiden lainsäädäntöä on pyritty
yhtenäistämään.
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Myös mielenterveyslain (1115/1990) mukaan kunnan on järjestettävä palvelut sisällöltään
ja laajuudeltaan sellaisina kuin tarve vaatii. Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön
psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä
mielenterveyden

häiriöiden

ehkäisemistä,

parantamista

ja

lieventämistä.

Lisäksi

mielenterveyslaki (1116/1990) velvoittaa järjestämään palvelut asiakkaan kannalta
yhtenäisenä

kokonaisuutena.

Asiakkaan

oikeus

kuntoutuspalveluihin

määritellään

kuntoutuksen asiakastyötä koskevassa laissa (497/2003). Lääketieteen merkitys päihde- ja
mielenterveyshuollossa on iso, mutta se ei voi ohittaa sosiaalisen kuntoutuksen tai
kokonaisvaltaisen avun ja tuen merkitystä (Viljanen & Levo 2010, 77).

Sosiaalihuoltolaissa (41§) tuodaan esille monialaisen yhteistyön merkitys palvelutarpeen
arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi. Toimenpiteestä
vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen tulee huolehtia, että käytettävissä on henkilön
yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos sosiaalitoimi
tarvitsee muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava
pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.
Yhteistyön kehittämisen ja vahvistamisen sekä vastuiden selkeyttämisen tavoitteena on,
että asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti tuen tarvetta vastaavien palveluiden piiriin.

Sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan toimintamahdollisuuksien vahvistaminen ja
sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen. Sosiaalinen toimintakyky ja sen tukeminen ovat
sosiaalihuollon keskeisiä tavoitteita. Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulma nähdään entistä
tärkeämmäksi myös yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Myös uudistunut sosiaalihuoltolaki
tuo esille olennaisena asiana asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn huomioimisen osana
kuntoutusta. Asiakkaan etu on aina ensisijainen. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa korostetaan
hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmaa sekä asiakkaan mahdollisuutta
vaikuttaa palvelujensa toteuttamiseen. (Shl.)

Päihdekuntoutus rakentuu sosiaaliselle perustalle. Keskeinen ja ensimmäinen tavoite on
saada

kuntoutuja

motivoituneeksi

ja

sitoutuneeksi

oman

päihteiden

käyttönsä

vähentämiseen tai lopettamiseen. Kun tämä tavoite on saavutettu, on mahdollista edetä
toimintakyvyn tukemiseen. Kuntoutusprosessi on usein pitkä, koska kuntoutujalla voi olla
muitakin elämäntilanteeseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Usein se edellyttää
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monien palvelujen tarvetta, monialaista osaamista ja yhteistyötä. (Tuulio-Henriksson 2013,
149–150.) Kuntoutus tähtää hyvän elämänhallinnan saavuttamiseen, vastuun kantamiseen
ja osallisuuteen. Näin ollen asiakasta sosiaalistetaan osallistamisen kautta. Asiakkaasta
lähtevä osallistuminen on hänen omista lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan kumpuavaa
aktiivista toimintaa, minkä vuoksi on oleellista saada kuntoutusprosessi lähelle arkea.
Läheisten ihmisten merkitys ja arki nähdään asiakasta tukevina tekijöinä. (Lahti &
Pienimäki 2004, 136–137; Mattila-Aalto & Johansson 2011, 10–13.)

Mielenterveyskuntoutus auttaa silloin, kun yksilön mielen tasapaino on horjunut ja
toimintakyky sitä kautta heikentynyt. Mielenterveyskuntoutuksessa on olennaista
kuntoutujan arkisen toimintakyvyn tukeminen ja elämänlaadun parantaminen sekä
sairaudesta parantuminen tai oireiden lieventyminen. Kuntoutuksen tavoitteet ovat aina
yksilöllisiä, mutta yleisesti kuntoutuja etenee kohti toiminnallista, ammatillista ja
sosiaalista

tavoitetta.

Elämänlaadun

kohentumisen

kautta

lisätään

kuntoutujan

yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Mielenterveyskuntoutusta
voidaan toteuttaa myös yhteisökuntoutuksena, jossa merkityksellisiä elementtejä ovat
vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet. Mielenterveyskuntoutus tarkoittaa kuntouttavien
palvelujen kokonaisuutta, jolla tuetaan mielenterveyskuntoutujan kuntoutumista ja
itsenäistä selviytymistä. Muita kuntoutusmuotoja voivat olla erilaiset psykoterapiat, päiväja työtoiminta, työhön valmennus, ammatillinen kuntoutus, kurssit, järjestötoiminta jne.
(Forss & Vatula-Pimiä 2014, 207–208.)

Romakkaniemen ja Väyrysen (2011) mukaan päihde- ja mielenterveysongelmista
kuntoutuminen tarkoittaa sitä, että kuntoutujan suhde itseensä, läheisiin ihmisiin ja
lähiympäristöön muuttuu. Omanarvontunteen lisääntyminen vaikuttaa käsitykseen omasta
toimijuudesta. Tämä lisää sosiaalista toimintakykyä ja kuntoutujan ja ympäristön väliset
vuorovaikutussuhteet tukevat jaettua toimijuutta. Jaettu toimijuus on tavoitteellista
toimintaa kuntoutujan tilanteen parantamiseksi. Näiden vaiheiden jälkeen kuntoutuja
pystyy uudelleen suunnata toimintaansa muun muassa ammatilliseen kuntoutumiseen ja
saada

valmiuksia

työhön

ja

opiskeluun.

Romakkaniemi

ja

Väyrynen

pitävät

psykososiaalisen työn perusehtona jaettua toimijuutta. Toimijuutta vahvistamalla tuetaan
kuntoutujan eri elämänalueita sekä itseen, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyviä suhteita.
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Kuntoutuja on subjekti ja hänen tulee tunnistaa paikkansa omassa lähiympäristössään ja
yhteiskunnassa. (emt., 148–149.)

3.3 Sosiaalisen merkityksestä kuntoutumisessa aikaisempien tutkimusten
valossa
Tarkastelemme tässä luvussa sellaisia tutkimuksia, joilla on yhtymäkohtia omaan
tutkimukseemme. Valitut tutkimukset linkittyvät päihde- ja mielenterveyskuntoutumiseen,
kokemukseen sekä sosiaaliseen. Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaalisen merkitystä ja
valituissa tutkimuksissa sosiaalinen näyttäytyy useissa eri konteksteissa yksilön,
yhteiskunnan ja yhteisön näkökulmasta. Emme löytäneet käytettävissä olevista
tietokannoista

tutkimuksia,

joissa

olisi

käsitelty

sosiaalisen

merkitystä

kuntoutumisprosessissa kokemusasiantuntijoiden kuvaamana.

2000-luvulla huomattiin päihde- ja mielenterveysongelmien päällekkäisyys, minkä vuoksi
päihde- ja mielenterveyspalveluita alettiin kehittää yhteisesti. Kehittämistyöhön vaikutti
myös THL:n (2017) mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Romakkaniemi ja
Väyrynen (2011) ovat tutkineet päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kokemuksia
psykososiaalisesta kuntoutuksesta. Tutkimuksen lähtökohtana on kuntoutujan kokemus
kuntoutumiseen vaikuttavista asioista ja tutkijoita kiinnosti erityisesti se, mikä oli tukenut
asiakasta kuntoutumaan. Kuntoutumisprosessit olivat hyvin samankaltaisia molemmissa
kohderyhmissä. Tutkimuksessa psykososiaalinen kuntoutus määritellään toimijuuden ja
psykososiaalisen työn avulla, jossa huomioidaan psyykkinen ja sosiaalinen tilanne sekä
ihmisen elämäntilanne. Merkityksellistä on kuntoutujan kokema toimijuus ja eri
toimijoiden välinen jaettu toimijuus. Psykososiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on saada
kuntoutujan toimijuudessa aikaan muutos, jota sitten vahvistetaan vuorovaikutussuhteissa
ja sosiaalisessa ympäristössä.(emt., 135–136.)

Romakkaniemi (2011) on tutkinut masennuksesta kuntoutumista. Masennus kuvataan
kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon liittyy vahvoja sosiaalisia kytkentöjä. Tutkimuksen
mukaan yksilön sosiaalinen tilanne voi aiheuttaa masennusta, mutta sosiaalisesta
tilanteesta on löydettävissä myös kuntoutusta tukevia tekijöitä. Kuntoutujien kokemusten
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mukaan heidän kuntoutumistaan olivat edistäneet luottamuksellinen yhteistyösuhde
ammattilaisen ja kuntoutujan välillä, vertaisten kokemukset, vuorovaikutussuhteet ja
vaiheittainen eteneminen. Läheisiin, vertaisiin ja palveluihin liittyvät vuorovaikutussuhteet
lisäsivät kuntoutujan toimijuutta. Lähiverkoston merkitys korostui kaikissa kuntoutumisen
vaiheissa. Luottamukselliseen suhteeseen sisältyivät kohdatuksi tuleminen, kuuntelu,
arvostavan ilmapiirin luominen, välittävä työote ja arvostus. Kuntoutumista estivät
asiakkaan “pomputtelu” eri ammattilaisten välillä, kuntoutusjärjestelmän hajanaisuus sekä
kohtaamattomuus asiakastilanteissa. Kuulluksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja vakavasti
otetuksi tuleminen on jokaisen ihmisen oikeus. (emt., 137–144.)

Romakkaniemen (2011) tutkimus osoittaa kuntoutumisen liittyvän tiiviisti sosiaaliseen.
Yhteiskunnallisten rakenteiden, vuorovaikutussuhteiden ja yksilön sosiaalisten paineiden
vuoksi kuntoutuksessa tarvitaan sosiaalisen asiantuntijuutta. Kuntoutumisen tavoitteena on
ihmisen ja hänen elinympäristönsä välinen muutosprosessi. Kuntoutumisprosessissa
todentuu

ihmisen

ja

yhteiskunnan

välinen

suhde.

Ihminen

hahmottaa

omat

toimintamahdollisuutensa siinä ympäristössä, jossa hän elää. Hän ei kuntoudu tyhjiössä.
(emt., 4, 55, 137.)

Romakkaniemi ja Kilpeläinen (2013) tarkastelevat mielenterveyspalveluiden vaikutuksia
kuntoutumiseen sekä palveluiden käyttäjien kokemuksia niiden merkityksellisyydestä.
Tutkimuksen
blogiteksteistä

aineisto
vuodelta

koostuu
2011.

kahden

masennuksesta

Tulosten

mukaan

kuntoutuneen

kuntoutuminen

ihmisen
edellyttää

vuorovaikutussuhteissa olemista ja sen lähtökohtana on aito kohtaaminen, jonka pohjalta
rakennetaan

yhteistyösuhde.

Kuntoutumisessa

tarvitaan

aikaa

pysähtymiselle

ja

reflektoinnille, koska ne tukevat omaa kasvua ja vievät prosessia eteenpäin. Myös
kokonaisvaltaisen kohtaamisen merkitys tulee esille tuloksista. Näiden tekijöiden
vaikutukset kuntoutumiseen ovat suurimmat silloin, kun se kohdistuu ihmisen nykyiseen
elinympäristöön ja hänen yksilölliset tarpeensa on huomioitu. (emt., 29–36.)

Rissasen (2015) väitöskirjassa tarkastellaan psyykkiseen sairastumiseen ja kuntoutumiseen
liittyviä omakohtaisia kokemuksia. Hänen mukaansa kuntoutuminen on sosiaaliskulttuurinen ilmiö, johon vaikuttaa kuntoutujan oman elämän asiantuntijuuden
huomioiminen. Tutkimus korostaa myös vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden
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mahdollisuuksia kuntoutumisessa sekä niiden merkitystä palvelujärjestelmälle ja
yhteiskunnalle. Tutkimusasetelma on monitasoinen, koska tutkija tarkastelee yksilön
kokemusta, yhteisöllisyyden merkitystä ja reflektoi itse omaa kokemustaan. Rissasen
mukaan

kuntoutumista

tukevia

elementtejä

ovat

muun

muassa

vuorovaikutus,

kohtaaminen, vertaistuki, kokemusasiantuntijakoulutus sekä osallistuminen mielekkääseen
toimintaan. Edellä kuvatut asiat vahvistivat kuntoutujan identiteettiä ja toimijuutta sekä
antoivat kuntoutujalle toivoa ja unelmia. Kuntoutumisprosessissa tärkeiksi nähtiin myös
asiakassuhteiden vuorovaikutus, kokemusten ja tunteiden reflektoiminen. Kuntoutumista
tapahtui asiakassuhteissa ja kuntoutusjärjestelmän ulkopuolella. Rissanen toteaa, että
annetun diagnoosin sijaan olisi arvokkaampaa miettiä ihmisen vahvuuksia ja voimavaroja.
(emt., 112.)

Ruisniemi (2003) on tutkinut Kankaanpään A-kodin vuoden mittaisen kuntoutuksen
käyneiden ihmisten kokemuksia. Kuntoutusmalli on lääkkeetön ja sen perustana on
yhteisöllisyys. Kuntoutumisessa tärkein tavoite on tukea kuntoutujaa tavalliseen
päihteettömään

elämään.

Kuntoutuksen

alussa

keskitytään

ihmisen

tilanteen

rauhoittamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen, sen jälkeen toimitaan yhteisössä ja
harjoitellaan vastuun kantamista omasta kuntoutumisesta ja myös yhteisön hyvinvoinnista.
Kuntoutuksen jälkeen kuntoutujilta kerättiin seurantatietoja. Tulosten mukaan raittiina
olevien määrä oli muihin tutkimustuloksiin verrattuna hyvä (76 %). Myös työllisyystilanne
lähtötilanteeseen verrattuna oli todella hyvä, koska suurin osa oli työssä tai opiskelemassa.
Kuntoutujat ilmoittivat, että heidän toipumiseensa olivat vaikuttaneet ystävät, ihmissuhteet
ja itsehoitoryhmät. Muita toipumista tukevia tekijöitä olivat olleet harrastukset, työpaikka,
paikkakunta, oma halu, auttamisjärjestelmä ja perhe. Lähes kaikki kuntoutujat olivat
tyytyväisiä elämänmuutokseen, joka oli tuonut mukanaan uuden ihmissuhdeverkoston,
raittiuden, perheen, asunnon tai työn. Elämä koettiin mielekkääksi ja moni kuntoutuja koki
saavuttaneensa tavoitteensa yli odotusten. Tyytymättömyyttä aiheuttivat yksinäisyys ja
epävarmuus tulevaisuudesta. Aineisto oli pieni (63 henkilöä), mutta tutkimustulokset
vahvistivat sen, että päihdehuollossa toteutettava sosiaalinen kuntoutus on kannattavaa.
(emt., 8–11.)

Edellä kuvattu tutkimus liittyy Ruisniemen (2006) väitöskirjaan. Hän on tutkinut
päihderiippuvuudesta

toipuvan

ihmisen
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minäkuvan

muutosta.

Yhteisöllisen

kuntoutusmallin

läpikäyneiden

ihmisten

minäkuva

muuttui

joustavammaksi

ja

suhtautuminen muihin ihmisiin muuttui. Kuntoutumisen jälkeen muita ihmisiä ei enää
koettu uhkana vaan heidät nähtiin voimavarana. Merkittävänä tekijänä kuntoutumisessa
näyttäytyi vanhemmuus. Vanhemmuuden identiteetti vahvistui ja selkiytyi kaikilla niillä,
joilla oli lapsi tai lapsia. Tulosten mukaan kokemus yhteisöstä kuntoutuskontekstina oli
yksilöllinen.

Kuntoutujat

kokivat

yhteisössä

ystävyyssuhteita,

jotka

perustuivat

uudenlaiseen luottamukseen. Yhteisössä eläminen koettiin myös rankkana. (emt., 5–6.)

Koukkari (2011) on tarkastellut väitöskirjassaan kuntoutujien käsityksiä kuntoutusta ja
kuntoutumista kohtaan. Hänen mukaansa kuntoutus lähtee siitä perusajatuksesta, että
kuntoutuja on ainutkertainen ja kokonaisvaltainen yksilö. Kuntoutujan ja ammattilaisten
dialogisena yhteistyönä syntyvät kuntoutumisen tavoitteet. Kuntoutujan voi olla vaikea itse
etsiä ja yhdistellä ratkaisuja olemassa olevaan arkielämään. Tällöin asiantuntijoiden
antama ohjaus ja tuki korostuvat. Kuntoutujan oma tavoite on kuitenkin myös arvokas ja
ammattilaisten on tiedostettava, että pienikin edistyminen on suuri askel kohti
henkilökohtaista päämäärää. Arkielämän sujuminen on kuntoutumisen tärkein tavoite.
(Koukkari 2011, 220–224.)

Tutkimuksen

mukaan

kuntoutuksen

peruslähtökohtana

ovat

inhimillisyys

ja

oikeudenmukaisuus. Asiantuntijan tulee olla tietoinen kuntoutujan voimavaroista ja esittää
hänelle erilaisia yksilöllisiä, kunnioittavia ja kuntoutujaa tukevia ratkaisumalleja.
Kuntoutujat kokivat merkityksellisiksi asioiksi läheisten tuen ja asiantuntijoiden roolin.
Kuntoutusprosessin toimivuuteen vaikuttavat lisäksi eri tahojen välinen hyvä yhteistyö ja
tiedonkulku.

Myös

laki

kuntoutuksen

asiakasyhteistyöstä

(497/2003)

korostaa

kuntoutujalähtöistä yhteistyötä. Kuntoutujan kannalta on tärkeää, että eri toimijoiden
laatimat suunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja että kuntoutuja on itsekin
siitä tietoinen. (Koukkari 2011, 220–224.)

Kuntouttava sosiaalityö korostaa asiakkaasta lähtevää selviytymistä sekä elämänhallintaan
ja elämänlaatuun liittyviä asioita. Kuntouttavan sosiaalityön tarkoituksena on taata
jokaiselle ihmiselle osallistuminen yhteiskuntaan muun muassa asumisen, työn tai
harrastuksen kautta, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä ihmisen elämänhallintaa. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos sekä Valtaväylä-projekti ovat tutkimusten pohjalta kehittäneet
19

arviointimittarin, jossa asiakastyön pääpaino on kuntouttavan sosiaalityön näkökulman
huomioimisessa. Arvioinnissa mitattavia asioita ovat elämänhallinta, sosiaaliset suhteet,
sosiaalinen ympäristö, työelämä, yhteistyö ja vuorovaikutus. Tutkimus toteutettiin
kyselynä työntekijöille ja asiakkaille. Mittarin avulla myös asiakkaan tilanteen etenemistä
seurattiin ja havainnollistettiin. Asiakkaan myönteinen asenne ja motivaatio edistivät
tavoitteiden saavuttamista. Myös asiakkaan luottamus omiin kykyihinsä oli yhteydessä
tilanteen edistymiseen. (Kivipelto & Blomgren 2013, 5–7.)

Laitila (2010) tuo väitöskirjassaan esille osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden merkityksen
mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen
mukaan asiakkaan osallisuus tarkoitti palvelun käyttäjien näkökulmasta heidän
asiantuntijuutensa hyväksymistä, huomioimista ja hyödyntämistä. Tulosten mukaan
osallisuus voi toteutua kolmella tavalla. Ensinnäkin asiakas saa osallistua omaan hoitoonsa
ja kuntoutukseensa, toiseksi hän voi osallistua palveluiden kehittämiseen tai kolmanneksi
niiden järjestämiseen. Tutkimuksesta ilmeni, että asiakaslähtöisyys näyttäytyy myös
kolmella

eri tasolla,

ammattilaisten

jotka

toiminta.

olivat

organisaatioiden toiminta,

Asiakaslähtöinen

työskentelytapa

yhteistyösuhde ja

vaikutti

myönteisesti

yhteistyösuhteeseen, asiakkaaseen ja työntekijään. Asiakkaiden osallisuus oli koettu
tärkeäksi, mutta käytännössä sen toteutuminen oli ollut puutteellista. Laitila korostaa
erilaisten osallisuuden muotojen lisäämistä, jotta kaikilla asiakkailla olisi mahdollisuus
kokea osallisuutta. Tutkimuksessa tuli esille, että asiakkaan osallisuuteen vaikutti hänen
vointinsa lisäksi hänen ammattinsa, koulutuksensa ja sosiaaliset taitonsa. Laitilan mukaan
erilaisilla osallisuuden muodoilla mahdollistetaan palvelun käyttäjien osallisuutta. (emt.,
138, 147, 152.)

Kuntoutumisprosessissa ihminen saatetaan nähdä vain oireidensa kautta. Tanskalaisen
tutkija Dreierin (2009) mukaan sairaus tulisi nähdä yhteiskuntaan yhteydessä olevana ja
nykyistä käsitystä laajempana ilmiönä. Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät ovat
yhteydessä toisiinsa ja ne vaikuttavat myös ihmisen elämäntilanteeseen. Dreier on tehnyt
tutkimuksensa terapiassa käyvien asiakkaiden kuntoutumisesta. Tutkimustulosten mukaan
ihmisessä tapahtuvat muutokset eivät tapahdu pelkästään terapiassa vaan myös hänen
elämäntilanteessaan ja sosiaalisessa ympäristössään. Ihminen on sosiaalinen, hänet tulee
nähdä monista suhteista rakentuvana ja hänen elämäntilanteensa on huomioitava
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kuntoutumisessa. Ihminen on sosiaalisessa ympäristössään osallistuva, vaikuttava ja
kokeva henkilö. Ihmisen toiminta muuttuu sosiaalisen ympäristönsä vaikutuksesta. (emt.,
193–198.) Romakkaniemen & Kilpeläisen (2013) sekä Dreierin (2009) tutkimuksissa
todetaan, että ihmisen moninaisuutta ei ole huomioitu riittävästi kuntoutumisessa. Dreier
(2009, 194) korostaakin ihmisen sosiaalisen olemassaolon merkitystä hänen toiminnalleen
ja kehittymiselleen.

Kanadalaiset tutkijat Gottlieb ja Bergen (2010) ovat selvittäneet sosiaalisen tuen rakenteita
ja heidän mukaansa ihmisen elämäntilanteessa on läsnä sosiaalinen tuki, sosiaalinen
verkosto ja sosiaalinen integraatio. Nämä kolme tekijää ovat vuorovaikutuksessa
keskenään ja niiden rakenteet menevät päällekkäin. Sosiaalinen tuki on riippuvainen
henkilökohtaisista, ympäristöllisistä tai kulttuurisista tekijöistä. Tutkijat määrittelevät sen
liittyvän ihmisen käytettävissä oleviin sosiaalisiin voimavaroihin. Sosiaalinen tuki voi olla
emotionaalista, käytännönläheistä ja informatiivista. Sosiaalinen verkosto on sosiaalisen
rakenteen ydin, joka sisältää ihmisen sosiaaliset suhteet ja niiden väliset siteet.
Sosiaalisella integraatiolla tarkoitetaan ihmisen ja muiden välisen vuorovaikutuksen
määrää. (emt., 511–512.)

Edellä kuvattujen aikaisempien tutkimusten tulokset ovat monelta osin yhteneväisiä
omassa tutkimuksessamme käsiteltävien aihealueiden kanssa. Näissä tutkimuksissa
käsitellään niitä elämän osa-alueita, joihin sosiaalisen käsite kiinnittyy. Lisäksi niissä on
tutkittu sosiaalisen vahvistamista kuntoutumisessa. Tutkimusten mukaan sosiaalista
vahvistetaan luottamukseen perustuvalla vuorovaikutuksella, kohtaamisella sekä läheisiltä
ja vertaisilta saadun tuen kautta. Nämä tekijät tukevat kuntoutumista sekä lisäävät
kuntoutujan toimijuutta.
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4 KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

Tässä luvussa tarkastelemme kokemusasiantuntijuutta palvelujärjestelmän osana sekä siitä
tehtyjen

tutkimusten

valossa.

Kokemusasiantuntijoilla

on

sellaista

tietoa

mitä

ammattilaisilla ei ole. Kokemusasiantuntijoiden tuottama kokemuksellinen tieto on
arvokasta ja merkittävää yksilölle ja yhteiskunnalle, koska sen avulla voidaan kehittää
palveluita, jotka vastaavat ammattilaisten ja asiakkaiden tarpeisiin.

Yleisen määritelmän mukaan kokemusasiantuntija-nimitystä käytetään henkilöstä, jolla on
omakohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista palvelun
käyttäjänä, kuntoutujana tai omaisena. Kokemusasiantuntijan asiantuntijuus rakentuu paitsi
ihmisen

välittömästä

tai

omakohtaisesta

kokemuksesta

myös

koulutuksesta.

Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistuessa ja ne limittyvät toisiinsa, mutta niiden
välillä on myös eroavaisuuksia. Vertaistukitoiminta on omakohtaiseen kokemukseen
perustuvaa

vapaaehtoistyötä,

joka

suuntautuu

omaan

viiteryhmään,

vertaisiin.

Kokemusasiantuntijatehtävistä maksetaan palkkaa tai palkkiota ja se suuntautuu oman
viiteryhmän ulkopuolelle esimerkiksi terveydenhuollon työntekijöihin. (Rissanen 2013, 14;
Hietala & Rissanen 2015, 12–14.)

Kokemusasiantuntija on siis kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö. Lisäksi
hänellä on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa sairaudesta, sairastumisesta ja
kuntoutumisesta. Oman prosessinsa aikana kokemusasiantuntija on tullut tietoiseksi siitä,
mikä häntä on auttanut prosessin eri aikoina ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet hänen
toipumiseensa. Hänellä on myös halukkuutta kehittää palveluita tai auttaa muita
sairastuneita oman kokemuksensa perusteella. Kokemusasiantuntijat voivat toimia hyvin
erilaisissa tehtävissä, mutta usein he toimivat yhteistyössä ammattilaisten kanssa.
Kokemusasiantuntijatoiminta ulottuu myös sellaisille toiminta-alueille, jotka ovat aiemmin
olleet

alan

ammattilaisten

tehtäväkenttänä,

kuten

kouluttamiseen,

palveluiden

suunnittelemiseen, kehittämiseen, arviointiin tai tutkimustoimintaan osallistumiseen.
(Rissanen 2013, 15–16.)
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Tiedotusvälineistä saatujen tietojen mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksia toteutetaan
eri

järjestäjien

toimesta

muun

muassa

opistoilla,

aikuiskoulutuskeskuksissa

ja

sairaanhoitopiirien järjestämänä. Koulutuksen kesto vaihtelee, mutta keskimäärin koulutus
se on vuoden mittainen. Sairaanhoitopiirin www-sivujen mukaan koulutukseen valitaan
opiskelijat yleisen hakumenettelyn ja haastattelun kautta. Kurki (2013) korostaa että
kokemusasiantuntijana

työskenteleminen

edellyttää

riittävän

pitkälle

edennyttä

kuntoutumisprosessia, kykyä omien kokemusten reflektoimiseen ja taitoa käyttää omia
kokemuksiaan työvälineenä. Omien kokemusten työstämisen ja reflektoimisen tueksi
kokemusasiantuntijat tarvitsevat koulutusta, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia
erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä toimimiseen asiakaslähtöisyyden lisäämisen
näkökulmasta.

Koulutus

antaa

asiantuntijuudeksi.

Lisäksi

yhteiskunnallisia

asenteita

mahdollisuuden

koulutuksen

työstää

laajempana

oikeanlaisella

ja

omaa

elämänkokemusta

tavoitteena
realistisella

on

muuttaa

tiedottamisella.

Kokemusasiantuntija tarvitsee omakohtaisen kokemuksen rinnalle laaja-alaista tietoa ja
valmiuksia, jotta hän voi toimia monenlaisissa kehittämistehtävissä. (emt., 20–21.)

Mielen Avain- hankkeen (2010–2012) kokemusasiantuntijakoulutus rakentui sekä
itsenäisesti että ryhmässä suoritettavista tehtävistä sekä teorialuennoista, joissa käsiteltiin
ihmisen

psyykkistä

kehitystä

elämänkaarta,

sairauteen

sekä

hoito-

ja

kuntoutusjärjestelmään liittyviä asioita. Lisäksi koulutuksen aikana käsiteltiin aiheita, jotka
tukivat laajempaan yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista (lainsäädäntö, sosiaaliset
oikeudet, media- ja ryhmänohjaustaidot). (Kurki 2013, 20–21.) Koulutuksen sisältönä voi
olla sairaanhoitopiirien esitteiden mukaan myös psykoterapia- ja päihdeluennot,
pedagogiset perusvalmiudet, atk-valmiudet, ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot, tunne- ja
kirjallisuusryhmät, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut sekä tilaisuuksien tai seminaarien
järjestäminen.

Palvelujärjestelmän kokemusasiantuntijatoiminta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan vuosille 2009–2015. Suunnitelmaan sisältyy
ehdotuksia asiakkaan aseman vahvistamisesta ottamalla kokemusasiantuntijat mukaan
muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnitteluprosessiin ja kuntien
strategiatyöhön. Palvelujärjestelmässä kokemusasiantuntijatoiminta pyrkii kehittämään
käytännön asiakas- ja potilastyötä, sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmää, palveluja sekä
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ammatillista koulutusta. Kokemusasiantuntijat tuovat kokemuksiin perustuvaa tietoa
kuntoutujien

arjesta

ja

sairastumisesta

sekä

vuorovaikutukseen

ja

järjestelmän

toimivuuteen kohdistuvista tarpeista. Kokemustieto auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöitä

oivaltamaan

työnsä

merkitystä

asiakkaan

elämän

kannalta.

Kokemusasiantuntijoilta saatu tieto täydentää eri toimijoiden ammattiosaamista niin, että
tietoa ja kokemusta yhdistämällä voidaan luoda ja kehittää entistä parempia ja edullisempia
palveluja. (Hietala & Rissanen 2015, 11–12.)

2000-luvulla sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on korostettu asiakaslähtöisyyttä.
Tällöin

on

ryhdytty

ottamaan

kokemusasiantuntijakoulutukset

asiakkaita

sekä

alettu

mukaan

kehittämistyöhön,

ymmärtää

aloitettu

kokemusasiantuntemuksen

merkitys. Tämä ajattelutapa on täysin vastakkainen verrattuna 1990-lukuun, jolloin
korostettiin järjestelmälähtöisyyttä ja asiantuntijakeskeisyyttä. Nyt asiakas nähdään
vastavuoroisena toimijana ja ammattilaiset kokevat kuntoutumisen edistyvän tällaisessa
työskentelyssä. Nykyisin sosiaalityön keskeisenä tavoitteena on tuottaa asiakasta
osallistavia palveluita. Ne ovat palveluita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kun asiakas ja työntekijä ovat
tasavertaisia asiantuntijoita ja toimivat yhteistyössä, muovautuu kokemusasiantuntijuus
merkittäväksi osaksi ammatillista osaamista, käytäntöjä ja niiden kehittämistä. Asiakkaan
ja työntekijän asiantuntijuus koostuvat erilaisista tiedon ja tietämisen positioista.
Asiantuntijuus voi syntyä eri toimijoiden osaamisen yhdistämisestä, jolloin nämä
täydentävät toisiaan. Kokemusasiantuntijuus voi näin ollen olla yksi sosiaalityön
osaamisen ulottuvuudesta.

Kokemusasiantuntijuudessa

yhdistyvät

henkilökohtainen

merkityksellinen elämänkokemus, tiedon jaettavuus ja siihen liittyvä toiminta. Viime
vuosina on toteutettu muun muassa työprosessien mallintamista niin, että asiakkaat ovat
olleet siinä mukana. Kotimaista tutkimustietoa näistä käytännöistä on vielä aika vähän.
(Hietala 2014, 24; Laitinen & Nikupeteri 2013, 427–428, 438.)

Kuntoutussäätiö on toteuttanut vuosina KoJu -hankkeen 2010–2013, jossa on tutkittu ja
kehitetty

kokemusasiantuntijoiden

yhteistyövalmiuksia

palveluiden

ja

ammattilaisten

tuottamisessa

ja

yhteistyötä
sosiaalisessa

sekä

edistetty

kuntoutuksessa.

Toimintojen kehittämisen myötä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten roolit
monipuolistuivat, vastakkaisuuksia purkaantui ja syntyi kokemus yhteisesti jaetusta
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todellisuudesta.

Lisäksi

Koju

-hankkeen

aikana

ammattilaiset

saivat

kokemusasiantuntijoilta tietoa sellaisista asiakkaan elämään vaikuttavista tilanteista, joista
he eivät aikaisemmin olleet tienneet. Yhteistyössä ei etsitty parhaita vastauksia vaan
dialogissa on koottu yhteistä ymmärrystä ja yhteensovitettu erilaisia näkemyksiä.
Kokemusasiantuntijat kertoivat saaneensa arvostusta yhteisen työskentelyn aikana.
Ammattilaiset puolestaan olivat tyytyväisiä siihen, että tällainen työskentely vahvisti
heidän osaamistaan ja lisäsi ymmärrystä palvelujärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi
ammattilaiset kokivat tärkeäksi sen, että kokemusasiantuntijat toimivat peileinä ja
mahdollistivat

toiminnan

haasteiden

ja

kehittämistarpeiden

esiin

saamisessa.

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyöstä hyötyy myös asiakas. Yhteisen
kehittämisen vaikutukset näkyvät erityisesti auttaja-asiakassuhteessa, kuntoutuksen
toimivuudessa ja asiakaslähtöisessä palvelussa. (Hietala 2014, 42–47; Hietala, MattilaAalto, Lehtoranta, Henriksson, Saarinen & Sandelin 2014, 6, 32–33.)

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt tutkimuksen kokemusasiantuntijatoiminnasta.
Kohderyhmänä

olivat

organisaatiot,

joiden

toiminnassa

on

käytetty

kokemusasiantuntijatoimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kokemusasiantuntijatoiminnan
kehittäminen ja kokemusten selvittäminen. Tulosten mukaan erityisesti mielenterveys- ja
päihdepalveluissa hyödynnettiin kokemusasiantuntijatoimintaa ja tärkeiksi tavoitteiksi
toiminnassa nostettiin tuki, voimaannuttaminen, vertaisohjaus sekä asiakasosallisuuden
lisääminen. Haasteiksi toiminnassa koettiin vaihtelevat käytännöt ja ennakkoluulot
kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan. Kokonaisuutena kokemusasiantuntijatoimintaa
pidettiin kuitenkin myönteisenä ja tärkeänä asiana. Sen koettiin tuovan aitoja kokemuksia
ammattilaisten tietoa täydentämään. Kehittämistarpeena nähtiin muun muassa toiminnan
juurruttaminen vakituiseksi käytännöksi palvelujen kehittämisessä. (Kostiainen, Ahonen,
Verho, Rissanen & Rotko 2014, 4–5.)

Kansainvälisistä artikkeleista löysimme tutkimustietoa, joiden mukaan kokemukseen
perustuvaa asiantuntemusta tulisi lisätä palveluissa. Australian mielenterveyspolitiikka ja
palvelustandardit edellyttävät, että ne, joilla on kokemusta mielenterveyspalvelujen
käyttämisestä, ovat mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tutkimuksesta voi havaita kokemusasiantuntijoiden osaamisen laajan käytön Australiassa
yhteiskunnan eri palveluissa ja niiden kehittämisessä. (Bennetts, Pinches, Pealuch &
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Fossey 2013, 317.) Englantilainen tutkija Joanna Fox (2008) korostaa artikkelissaan
palvelunkäyttäjien kokemustiedon lisäämisen tärkeyttä mielenterveyspalveluissa. Hänen
mielestään palvelunkäyttäjät tulee nähdä asiantuntijoina kokemuksensa myötä, joka
pohjautuu todelliseen ymmärtämiseen. Tällöin asiantuntemus tulee tunnustaa kokemuksen,
ei koulutuksen, politiikan tai muun käytännön kautta. Ellei palvelunkäyttäjän
asiantuntemusta oteta huomioon, mikään ei muutu palvelun laadussa. (emt., 39–43.)
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5 SOSIAALISEN HISTORIAA, MÄÄRITTELYÄ JA
PAIKANNUKSIA KUNTOUTUKSESSA

Tutkimuksemme keskeinen käsite on sosiaalinen. Lisäksi tutkimme, mitä merkityksiä
kokemusasiantuntijat antavat sosiaalisen näkökulman huomioimiselle osana heidän
kuntoutumisprosessiaan. Tässä luvussa tarkastelemme sosiaalisen käsitettä, siihen liittyvää
historiaa ja teoriaa sekä sosiaalisen näkökulmaa kuntoutumisessa.

5.1 Sosiaalisen käsitteen historiaa
Sosiaalihuollossa sosiaalisella on noin sadan vuoden mittainen historia. 1900-luvun alussa
sosiaalisen käsite yleistyi ja se alkoi korvata keskusteluissa ja käytännöissä vakiintunutta
yhteiskunnallisen käsitettä. Samaan aikaan sosiaalinen alettiin myös nähdä laajemmassa
merkityksessä, jolloin sen katsottiin liittyvän myös yhteiskunnallisten ongelmien
poistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Sosiaalisella ymmärrettiin heikommassa asemassa
olevien ihmisten olosuhteiden kohentamista. Myöhemmin, 1920-luvun keskusteluissa,
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen olivat synonyymejä. (Mäntysaari & Kotiranta 2011, 25–
27.)

Sosiaalitieteissä sosiaalisella on tärkeä merkitys silloin, kun selitetään yksilön
käyttäytymistä. Max Weberiä (1864–1920) pidetään tunnetuimpana sosiaalista toimintaa
käsitelleenä teoreetikkona. Hänen mukaansa yksilön käyttäytymisestä vain osa on
sosiaalista, mitä voidaan selittää yhteisten merkitysrakenteiden ja yksilöllisten tekijöiden
avulla. Weber erottaa käyttäytymisen, toiminnan ja sosiaalisen toisistaan. Kuuselan
mukaan sosiaalisen toiminnan teoria on merkityksellinen kaikille sosiaali-alkuisille
tieteenaloille, jolloin sosiaalitieteiden perustana ovat sosiaalisen toiminnan teoria ja
ymmärrys ihmisen sosiaalisuudesta. Sosiaalitieteissä tarkastellaan siis yksilöiden välisiä
suhteita sekä yksilöiden yhdessä tekemiä toimintoja. Sosiaalisen toiminnan teoria tuo
ymmärrystä siihen, mitä sosiaalisuudella tarkoitetaan. Sosiaaliset suhteet muotoutuvat
ihmisten välisen sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta. (Kuusela 2011, 52–53,
56, 62.)
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Sosiaalityön pioneerina pidetään Mary Richmondia, joka on teoksissaan jo 1900-luvun
alussa kuvannut sosiaalityön tehtävää suhteessa sosiaaliseen. Edelleenkin nämä
Richmondin näkemykset ovat hyvin ajankohtaisia sosiaalisen käsitteen määrittelyn
näkökulmasta. Richmond on todennut, että ihmisen kokonaisvaltainen ja tietoinen
kehittäminen tapahtuu sosiaalisten suhteiden kautta. Richmond näkee, että sosiaaliset
vuorovaikutussuhteet toteutuvat ihmisessä itsessään sekä hänen kokemuksessaan. Hän
tarkastelee ihmistä sosiaalisten suhteiden summana, jolloin sosiaalisen merkityksellisyys
tulee esille ihmisen kokemuksessa ja toiminnassa. Sosiaalityössä tulisi hänen mielestään
pyrkiä paitsi kohtaamaan ihminen yksilönä myös näkemään hänen taustallaan vaikuttavat
sosiaaliset tilanteet ja suhteet. (Richmond 1917, 103; Richmond 1922, 138–139.)

Sosiaalipolitiikan tutkimuksen suomalainen klassikko Armas Nieminen (1913–1995) löysi
neljä merkitystä sanalle sosiaalinen. Hänen mukaansa sosiaalinen voi tarkoittaa
laajemmassa merkityksessä yhteiskunnallista eli yksilöllisen vastakohtaa tai yhteiskunnan
etua edistävää toimintaa. Suppeammin tarkasteltuna sosiaalinen tarkoittaa ihmisten
auttamista tai julkisen vallan toteuttamaa toimintaa. Keskustelu sosiaalisen ja
yhteiskunnallisen synonyymiudesta laajeni, minkä seurauksena käsitteet erkaantuivat
toisistaan. Toisena suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen klassikkona pidetty Eino
Kuusi erotti jo vuonna 1931 yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toisistaan. Hänen mukaansa
sosiaalinen merkitsee ihmisten välistä elämistä yhteiskunnassa ja sillä pyritään säätelemään
luokkaristiriitoja. Siihen liittyy riippuvuus toisista ihmisistä, toisten tukeminen ja
auttaminen. (Kuusi 1931, 13, Kananoja 2017, 181.) Helne (2003) näkee, että käsitteiden
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ero ei ole selkeä. Hänen mukaansa laajasti tarkasteltuna
sosiaaliseen kuuluu kollektiivinen ja yhteiskuntaa kokonaisuutena hallitsemisen ajatus.
(emt., 17–20.)

Niemelän (2008, 221) mukaan ihmisellä on kolme tärkeää perusulottuvuutta, jotka ovat
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. Fyysinen ulottuvuus on kehollisuutta ja psyykkinen
tajunnallisuutta. Sosiaalinen ulottuvuus ilmenee toiminnallisuutena tai tilanteellisuutena.
Myös monien muiden yhteiskuntateoreetikkojen ja toiminnan teorian tutkijoiden mielestä
ihmiseen kuuluvat edellä mainitut kolme ulottuvuutta. Teoreetikko Popper (1977) on
tuonut

esille

fysikaalis-kemiallisen

todellisuuden,

ihmisen

subjektiivisen

kokemusmaailman ja ihmisen luoman subjektiivisen maailman. Nykyteoreetikot Harré
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(1983) ja Giddens (1992) puhuvat ihmisen kolmesta eri muodosta: fyysisestä,
persoonallisesta ja sosiaalisesta. (Niemelä 2008, 222.) Ihminen on luonnostaan sosiaalinen,
mutta kasvatus ja kulttuuri vaikuttavat sen toteutumiseen. Sosiaalisella viitataan usein
ryhmiin ja yhteisöihin, koska katsotaan, että niissä syntyvä sosiaalinen toiminta saa
muotonsa ihmisten välisessä toiminnassa. Edellytyksenä sosiaalisen hyvän syntymiselle
pidetään sitä, että yhteiskunnassa arvostetaan sosiaalista ja se halutaan säilyttää
muutoksista huolimatta. (Kotiranta, Niemi ja Haaki 2011, 7–8.)

2000-luvulle tultaessa sosiaalisen käsite katosi sosiaalipoliittisista keskusteluista niin
Suomessa kuin ulkomailla muun muassa Norjassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
Mäntysaari ja Kotiranta (2011) ovat huomanneet sosiaalisen käsitteen katoamisen tai
korvautumisen hyvinvoinnin käsitteellä. Aikaisemmin 1950- ja 1960-luvuilla sosiaalisessa
korostuivat ihmisten välinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Talouskriisin (1991–2001)
jälkeen yhteiskunnassa olivat tärkeitä asioita taloudellisen tuottavuuden lisääntyminen ja
tehottomuuden vähentäminen. Kilpailukyky-yhteiskunnan arvoja olivat taloudellinen
tehokkuus, tuottavuus ja yksityinen vastuu. Sosiaalinen ei mahtunut tähän ajatteluun.
Käsitteeseen liittyvät muutokset eivät kuitenkaan poistaneet sosiaalihuollon palvelujen
tarvetta. (emt., 45–47.)

5.2 Sosiaalinen käsitteenä ja sosiaaliseen liittyviä teorioita
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan sosiaalisen käsite on monimerkityksinen, minkä
vuoksi sitä pitää täsmentää. Me määrittelemmekin sen palvelemaan tämän tutkimuksen
tarkoitusta. Sosiaalisen käsitettä voidaan tarkastella joko suppeasti tai laajasti. Ojanen
(2011, 227) kuvaa sosiaalisen käsitteen määrittelyn vaikeutta, mutta näkee sen
monimerkityksisyyden myös rikkautena. Niemelä (2008, 17) taas kokee sosiaalisen
käsitteen selkiytymättömänä. Kananoja (2017, 181) on kuvannut sosiaalityön keskeisten
piirteiden nousevan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Hänen mukaansa on tärkeää ymmärtää
sosiaalisen sanan merkitys sosiaalityön ammatillisen käytännön kannalta. Mäntysaari ja
Kotiranta sen sijaan (2011, 25) tuovat esille huolensa sosiaalisen käsitteen katoamisesta
sosiaalipoliittisesta keskustelusta.
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Käsitteitä sosiaalinen ja sosiaalisuus ei pidä sekoittaa. Kuusela (2011, 52–54,70) käyttää
sanoja sosiaalinen ja sosiaalisuus ikään kuin synonyymeina, mutta sanoilla on kuitenkin
erilaiset merkitykset. Keltikangas-Järvinen (2010, 17) korostaa, että sosiaalisuus ja
sosiaaliset taidot ovat eri asioita. Sosiaalisuus on temperamenttipiirre, jota voidaan kuvata
myös sanalla seurallisuus. Sosiaaliset taidot puolestaan tarkoittavat kykyä olla ja selvitä
sosiaalisista tilanteista. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot eivät ole riippuvaisia toisistaan,
koska vaikka ihmisellä olisi sosiaalisia taitoja, hän ei välttämättä tahdo olla muiden
seurassa, mutta toisaalta ihminen voi tarvita muiden seuraa, vaikka häneltä saattavat
puuttua tarvittavat kyvyt toimia sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalisten taitojen määrittely on
sidoksissa aikakauteen ja kulttuuriin. (emt., 17–18, 20.)

Nieminen (1955) johtaa sosiaalisen käsitteen sanoista kumppanuus tai toveri. Hänen
mukaansa sosiaaliseen liittyvät eettisyys ja arvot. Lisäksi se on toimintaa, joka edistää
yhteiskunnan etua ja on taloudellisen näkökulman vastakohta. (Niemelä 2008, 317–319.)
Sana sosiaalinen tulee latinan kielestä, jossa se tarkoitti yhteiskunnassa olevaa
järjestäytynyttä yhteiselämää. Latinan kielessä socius sisältää latauksen lämpimästä
toveruudesta. Kuusen (1931, 13) mukaan tätä latausta ei ole suomenkielisessä sosiaalisanassa. Hänen mukaansa lämminsävyinen sosiaalisen käsite pitäisi saada takaisin
sosiaalityöhön.

Ojanen (2011) pohtii sosiaalisen käsitettä hengen ja hyvyyden näkökulmasta. Hengellä
ymmärretään todellisuus jaetuista asenteista ja siihen kuuluvat myös tietoisuus ja ihmisen
yksilöllisyys. Hän mukaansa sosiaalinen on paitsi neutraali ja objektiivinen käsite, myös
arvovarauksellinen normatiivinen käsite. Normatiivisesti ymmärrettynä sosiaalisen
merkitys on hyvä ja positiivinen. Sosiaalinen on tavoiteltava päämäärä ja kehityksen tulos,
eikä sitä voi selittää muiden asioiden kautta. Se on itsessään oleva ja hyvään elämään
kuuluva asia. (emt., 226–237.) Kotiranta ym. (2011) kuvaavat sosiaalista monimuotoiseksi
ilmiöksi. Sosiaalinen on todellisuutta, joka kuuluu kaikkien ihmisten elämään ja jonka
tulee aina olla olemassa. Sosiaalisen ansiosta ihminen voi lisätä toimijuuttaan ja
toimintamahdollisuuksiaan ja siksi sillä on elämää ylläpitävä merkitys. (emt., 241–246.)

Myös Helne (2003) on pohtinut sosiaalisen käsitettä ja sen merkitystä. Hän on tarkastellut
sosiaalista sosiologian ja sosiaalipolitiikan käsitteenä. Sosiaaliseen liittyvät ihmisten
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riippuvaisuus toisistaan, suhteissa eläminen ja yhteisöjen muodostaminen. Sosiologiassa
pohdittiin jo 1800-luvulla ihmisiä yhdistävää kokonaisuutta. Sosiologian ydinkysymyksenä
oli suhde rakenteen ja toimijan välillä. Tämän lähtökohdan mukaan sosiaalinen nähtiin
sosiaalisina rakenteina. Näiden pohdintojen avuksi tarvittiin teoria sosiaalisesta ja
yhteiskunnallisesta kokonaisuudesta. Sosiologian näkökulmasta sosiaalisen käsite liittyi
aikaisemmin hyvinvointivaltion rakentamiseen, mutta myöhemmin tämä merkitys väheni
ja ilmeni yksilöiden ja yhteisöjen omavastuun lisääntymisenä sekä kolmannen sektorin
roolin voimistumisena hyvinvoinnin turvaamisessa. (emt., 18–21.)

Niemelä (2008) tarkastelee sosiaalisen käsitettä eri konteksteista käsin ja pohtii sen
tiedemerkityksiä. Sosiaalisen käsitettä voidaan tarkastella yksilön, yhteisön, yhteiskunnan
ja ammatin näkökulmasta. Niemelä tuo esille yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden kautta
sosiaalisen eri tasoja mikro-, meso- ja makrotasoilla. Nämä Niemelän tarkastelut
vahvistavat sosiaalisen käsitteen monitasoisuutta ja monimerkityksisyyttä. Sosiaalinen
näyttäytyy yksilön toiminnassa muun muassa hakeutumisena toisten seuraan. Yksilöt
muodostavat sosiaalisen yhteisön, johon kuuluvat keskinäinen vuorovaikutus ja
yhteisöllisyys. Heikommassa asemassa olevien auttamiseen tähtäävä ja yhteiskunnan
palveluita tarjoava ammatti on sosiaalinen. (emt., 17–24.)

Niemelä on pohtinut sosiaalisen käsitteen määrittelyssä myös ihmisen yhteyttä toisiin
ihmisiin. Hän kuvaa ihmisen tarvetta elää hyvinvointia parantavissa järjestäytyneissä
ryhmissä tai vapaissa yhteisöissä sekä saada niistä tunnustusta ja kunnioitusta.
Ryhmäytymisen kautta ihminen muodostaa sosiaalista todellisuutta, joka on osa elämisen
ympäristöä. Ihminen laajentaa toimijuuttaan yli omien rajojensa ja sosiaalista toimintaa
syntyy yksilön, ryhmän tai yhteisön ansiosta. (emt., 2008, 223.)

Myös Tuomela ja Mäkelä (2011) korostavat sosiaalisen määrittelyssä sitä, että ihminen on
sosiaalinen ryhmäolento. Ihmisellä on luontainen taipumus yhdessä ja ryhmässä
toimimiseen. Heidän mukaansa ihminen laajentaa toimijuuttaan sosiaalisuutensa ansiosta.
He tuovat esille kaksi kollektiivisen intentionaalisuuden muotoa, minä-moodin ja memoodin, joiden avulla on mahdollisuus kuvata ja jäsentää tärkeimpiä sosiaalisen toiminnan
ja sosiaalisuuden muotoja. He tuovat esille myös kaksi keskeistä yhteistoiminnan käsitettä
kuten vahvasti ryhmänä toimimisen käsitteen sekä yhteistoimimisen yksityisinä
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henkilöinä. Tuomelan ja Mäkelän mukaan näiden käsitteistöjen ja tämän näkökulman
avulla on mahdollista nähdä ja esittää sosiaalisuus ja sosiaalinen elämä eri tavalla kuin
aiemmin. He esittävät vahvan näkemyksensä: “me-moodi -toiminta on sosiaalisuuden ja
yhteiskuntien rakentumisen ydinkäsite”. (emt., 87–88, 110–111, 187.)

Sosiaalipsykologiassa sosiaalinen määritellään sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen
vaikutuksen näkökulmasta. Saaranen-Kauppisen (2014) mukaan ihmissuhteisiin ja
vuorovaikutukseen kuuluvat taidot edistävät ihmisen ja häneen yhteydessä olevien
yhteisöjen terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Sosiaalinen toiminta rakentuu
sosiaalisesta taitavuudesta, joka samalla vahvistaa toimijan identiteettiä. (emt., 54, 65.)
Järventie (2014, 162) toteaa, että ihmisen hyvinvoinnille sosiaalinen ja sen toistuva
uusintaminen on välttämätöntä. Järventie näkee ihmisen sellaiseksi kuin on hänen
maailmansa.

Niin kuin käsitteen määrittelystä käy ilmi, sosiaalinen on sosiaalityön keskeisin käsite.
Sosiaalihuoltoa ei olisi ilman sosiaalisen ulottuvuuden ymmärtämistä. Sosiaalihuollossa
ihminen ajatellaan kokonaisvaltaisena olentona ja hänet nähdään vuorovaikutussuhteissaan
ja elinpiirissään sosiaalisena, fyysisenä, kulttuurisena, emotionaalisena ja historiallisena
toimijana. Kotiranta, Niemi ja Haaki (2011) tuovat esille sosiaalisen merkityksen
sosiaalipalvelujen ja historian kautta. He kuvaavat sosiaalisen käsitettä sosiaalipalveluiden
menetelmällisenä tuotantotapana ja vaikuttavuuden mittarina (emt., 11). Myös Väärälä
(2011) pohtii sosiaalisen kiinnittymistä sosiaalihuollon palveluihin ja niiden tuottamiseen,
sosiaalipolitiikkaan ja osaksi hyvinvointipolitiikkaa. Hänen mukaansa sosiaalinen uppoaa
osaksi hyvinvointipolitiikkaa, mikä aiheuttaa sosiaalisen käsitteen häilyvyyttä. Hän
peräänkuuluttaa nimenomaan sosiaalipolitiikan vastuuta tarkastella sosiaalista laajaalaisesti eri sektoreilla. (emt., 31–33.)

Sosiaalinen kiinnittyy myös erilaisiin teorioihin, joista ensimmäiseksi esittelemme lyhyesti
Niemelän (2008) inhimillisen toiminnan teorian. Sen mukaan inhimillinen toiminta vaatii
aina toimijan, ihmisen. Ryhmä tai yhteisö toteuttaa sosiaalista toimintaa, jossa tavoitteena
on yhteisen päämäärän saavuttaminen yhteistoiminnan kautta. Toiminnalla on aina tavoite
ja taustalla on jokin motiivi. Toiminnan keinot riippuvat siitä, millä ulottuvuudella
toiminta toteutuu. Sosiaalisessa toiminnassa väline on kieli ja vuorovaikutustilanteessa
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pyritään yhteisymmärrykseen. Lisäksi toiminnan tarkastelussa on huomioitava aika ja
paikka, vallitsevat olosuhteet ja arvot. (emt., 223–225.)

Inhimillisen toiminnan tasot ovat oleminen, tekeminen ja omistaminen. Niemelän (2008)
mukaan ihmisen oleminen todentuu hänen perusulottuvuuksiensa kautta. Jokapäiväisessä
elämässä hyvinvointi merkitsee hyvää olemista ja elämistä. Myös elämän perustarpeiden
tyydyttäminen, mikä

on ihmisen olemassaolon edellytys,

tuottaa

luonnollisesti

hyvinvointia. Sosiaalisesta ulottuvuudesta tarkasteltuna oleminen tarkoittaa yhdessä
olemista, mutta siihen kuuluu myös ihmisen inhimillinen kasvu itsenäiseksi ihmiseksi.
Laajassa

merkityksessään

hyvinvointi

on

Niemelän

(2011)

mukaan

myös

toiminnallisuuteen liittyvä käsite. Hänen mielestään ihmisen ominaisuuksiin kuuluu tarve
kasvaa ja toteuttaa itseään. Tekemisen tasolla tämä tarkoittaa työskentelyä asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi. Tekeminen on keskeinen osa elämää (kuuluva), koska työn
kautta ihminen jäsentää itseään, saa arvostusta ja osallistuu yhteiskunnan toimintaan.
Työyhteisö voi olla ihmiselle tuki ja voimanlähde. (Niemelä 2008, 225–233; Niemelä
2011, 16–17, 36.)

Kolmas hyvinvoinnin merkitys liittyy käytettävissä olevien resurssien olemassaoloon.
Omistaminen voi liittyä aineellisiin seikkoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaaliseen
pääomaan. Sosiaalista pääomaa kasvattavat vastavuoroisuus, luottamus ja yhteinen
toiminta. Sosiaalisen pääoman puute sekä sosiaalinen kyvyttömyys sen sijaan vaikuttavat
merkittävästi myös muihin ihmisen elämän asioihin. Sosiaalisista suhteista ihminen saa
luottamusta, minkä ansiosta hän kykenee toimimaan yhteiskunnassa. Sosiaalityössä on
keskeistä nimenomaan sosiaalisen tekemisen taso, jossa ihminen samalla kiinnittyy muihin
ja luo sosiaalisia suhteita. Jotta sosiaalityössä voidaan tukea asiakkaan hyvinvointia, on
tehtävä tarkka kuvaus asiakkaan elämäntilanteesta ja avun tarpeesta. (Niemelä 2008, 225–
233.)

Toiseksi sosiaalinen kiinnittyy sosiaalisen toiminnan teoriaan, jota Kuusela (2011) kuvaa
kaikkien sosiaalitieteiden perustaksi. Kuuselan mukaan sosiaalisen toiminnan teoria
voidaan kuvailla monien toimijoiden yhteiseksi teoriaksi. Sosiaalisen toiminnan teoriassa
ymmärretään sosiaalinen laajasti yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoria
tarkastelee sosiaalisen ilmenemistä toiminnassa. (emt., 54, 64.) Kotiranta ja Virkki (2011)
33

huomauttavat, että Suomessa sosiaalisen toiminnan teoria ja toiminnan teoria ovat olleet
hyvin vähän vaikuttamassa sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan saralla. Teorioissa katsotaan
rakenteiden ja toiminnan välillä olevan yhteyden eli ihmisen katsotaan olevan toimiva
subjekti ja osa ympäristöään. Toiminnan teorian kolme keskeistä suuntausta ovat kriittinen
psykologia, kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria sekä motivaatiopsykologia. Kriittisen
psykologian kolme tärkeää mielenkiinnon kohdetta ja periaatetta ovat; kiinnostus sellaista
ihmisen toimintaa kohtaa, jonka avulla hänestä tulee “jotain” tai “jonkinlainen”, kiinnostus
inhimillistä reflektointia ja ihmisen arviointia kohtaan sekä kiinnostus ihmisen toiminnan
tavoitteellisuutta kohtaan. Neljänneksi kriittinen psykologia näkee kaiken ihmisen
toiminnan olevan yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti välittynyttä ja muihin ihmisiin
sitoutuvaa. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian koulukunta näkee motivaatioiden
olevan sidoksissa ihmisen elämäntilanteisiin kontekstien kautta eli ne motivaation lähteet,
kuten perhe, jotka ovat ihmiselle tärkeitä, vaikuttavat ihmisen elämään ja valintoihin.
(emt., 113, 119, 122, 124–125, 128–129.)

5.3 Sosiaalisen käsitteen suhde yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan
Kuten yllä olevasta luvusta kävi ilmi sosiaalisen käsitteen määritelmissä korostuvat suhteet
yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Anttonen (2011) on todennut, että sosiaalisen
määritelmä vaihtelee ajan ja paikan perusteella. Sen merkitys voi olla erilainen eri ihmisille
ja ryhmille. Anttonen on tiivistänyt sosiaalisen merkitsevän universaalia yhteisöön
kuulumista. Hän näkee ihmisen sosiaalisena olentona ja yksilöä ennen on yhteisö. Yksilö
tarvitsee merkityksellisiä yhteisöjä, sosiaalisia suhteita ja sosiaalista toimijuutta. (emt.,
135–137.) Salosen (2011) mukaan sosiaalisen peruselementit ovat ihminen, toiminta,
ympäristö ja meneillään oleva aika. Sosiaalinen on ihmisten välistä toimintaa, jota ohjaavat
ympäristö, rakenteet, normit ja elämäntilanne. Sosiaalisen olomuodot rakentuvat ajallisesti,
paikallisesti, kulttuurisesti, rakenteellisesti ja yksilöllisesti. (emt., 152–153, 156.)

Myös sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihminen on sosiaalinen olento, jonka
minuuden sosiaalinen osa-alue rakentuu vuorovaikutuksen kautta yhteisössä. Yksilö on
jatkuvasti yhteydessä sosiaaliseen ympäristöönsä ja toisaalta ympäröivä kulttuuri vaikuttaa
ihmisen tulkintoihin. Sosiaalinen on monitasoinen ja muuttuva ilmiö. Se on yksilön
tuottama ja siihen vaikuttavat rakenteelliset tekijät. Ihmisen kokemuksissa sosiaalinen on
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jatkuvasti läsnä ja se näkyy muun muassa siinä, miten ihminen ymmärtää itseään ja omaa
elämäntilannettaan. Peruskysymys on se, miten sosiaalisia merkityksiä muodostetaan ja
miten yhteiskunnan rakenteita tarkastellaan (Valkonen 2004, 186–187; Kuusela 2004, 65;
Kuusela 2011, 69–70).

Lagerspetz tarkastelee sosiaalista ontologian näkökulmasta. Sosiaalinen ontologia liittyy
niiden yhteiskuntaan kuuluvien asioiden olemassaoloon, joita pidämme sosiaalisina. Näitä
ovat sosiaaliset objektit, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset ominaisuudet ja sosiaaliset teot.
Sosiaalinen todellisuus perustuu yhteisesti jaettuihin asenteisiin, jotka ovat enemmän kuin
yhden yksilön asenteet. Nimenomaan jaetut asenteet tekevät toiminnasta mielekästä.
Lagerspetz toteaa, että ihminen ymmärretään sosiaalisen objektina ja myös sosiaalisen
subjektina. Identiteetti muodostuu pitkälti suhteista muihin ihmisiin. Sosiaaliset tosiasiat
ovat keskeisiä ihmisen elämässä ja ovat olemassa yhteiskunnassa. Sosiaalisena subjektina
ihminen

osallistuu

häntä

koskevien

sosiaalisten

tosiasioiden

tuottamiseen

ja

ylläpitämiseen. (Lagerspetz 2011, 73–76, 85–86).

Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian keskeisen edustajan Alex Honnethin mukaan
sosiaalinen rakentuu persoonien välisistä suhteista. Siihen kuuluvat kunnioitus,
rakastaminen ja yhteistoiminnallisuus. Nämä ovat välttämättömiä asioita sosiaalisessa
elämässä ja ne pitävät yhteisöjä kasassa ja tukevat yksilön kehittymistä. Ihminen tarvitsee
tunteen siitä, että hänellä on paikka yhteiskunnassa tai hän syrjäytyy. Sosiaalista
edistämällä lisätään sosiaalista pääomaa, jolla on yhteys ihmisen hyvinvointiin. (Ikäheimo
2008, 22–25, 28.)

Tuomela ja Mäkelä (2011) jakavat sosiaalisen toiminnan neljään tasoon, joissa
sosiaalisuuden aste vaihtelee. Nämä tasot ovat jaettu päämäärä, keskinäinen riippuvuus,
yhdessä toimiminen ja ryhmässä toimiminen. Jaetun päämäärän toiminta perustuu
traditioon (esimerkiksi osallistuminen juhlaan), jossa sosiaalisuuden aste on heikkoa.
Keskinäinen riippuvuus tulee esille silloin, kun tehdään yhdessä jotain toimintoa. Yhdessä
toimimiseen liittyy yhteisen tavoitteen tavoittelu, joka saavutetaan kun jokainen tekee
oman osansa yhteisestä työstä. Ryhmässä toimiminen on sitoutumista yhteiseen
päämäärään, toisten auttamista ja siinä on läsnä vahva sosiaalisuus. (emt., 92–95.)
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Sosiaalitieteissä ihminen nähdään osana ympäristöä ja toimivana subjektina. Asiakkaan
elämäntilannetta huomioitaessa tulee olla tietoinen ympäristöstä, jossa hän elää sekä siitä,
minkä merkityksen hän antaa elämäntilanteelleen. Toiminta muovaa ihmistä ja toiminnalla
muutetaan itseä ja omaa ympäristöä (Kotiranta & Virkki 2011, 124–129). Sosiaalista ei
tule nähdä vain ihmisen ulkopuolella olevaksi, vaan se ilmenee ihmisen sisällä ja on osa
identiteettiä. Se näkyy sosiaalisina kokemuksina, arvoina ja tapoina. Sosiaaliseen
ulottuvuuteen kuuluvat ihmisen sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaneet asiat sekä hänen
käsityksensä itsestään. Ihmisen aikaisemmat kokemukset ja elämäntilanteet muovaavat
hänen sen hetkistä elämäänsä. Ihmiset kokevat elämäntilanteensa erilaisina ja siksi ne
vaikuttavat heihin ja heidän tapaansa toimia eri tavoin. Olennaista on ymmärtää, että
sosiaalisen viitekehys sisältää ihmisen, hänen elämäntilanteensa, sosiaalisten olojensa ja
kokemustensa kokonaisuuden. (Kananoja 2017, 182–183.)

Sosiaalityössä ovat läsnä ihmisen arkiset toimintaympäristöt, yhteisölliseen toimintaan
tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Ihminen tarvitsee ympärilleen erilaisia yhteisöjä
ja niiden jäsenyyttä. Kuulumista johonkin pidetään yhtenä ihmisen perustarpeena. Hyvä
yhteisö luo osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja tukea, on avoin ja tasa-arvoinen sekä
mahdollistaa

omien

näkemysten

esiin

tuomisen.

Yhteisössä

ihminen

on

vuorovaikutussuhteessa itsensä ja toistensa kanssa. Yhteisö kannattelee ihmistä ja tarjoaa
tukea ja oikeuksia. (Raitakari 2008, 224–225, 244.)

5.4 Sosiaalisen näkökulman tarkastelua kuntoutumisessa
Karjalainen ja Vilkkumaa (2004, 21) ovat todenneet, että kuntoutuksessa kaikista
olennaisinta on tukea kuntoutujan voimaantumista hänen omassa elinympäristössään.
Myöskään Metterin ja Haukka-Wacklinin (2004, 53) mukaan kuntoutus ei etene kohti
tavoitteita, jos kuntoutujan elinympäristö jää huomioimatta. Kuntoutujan arki ja arjen
vaikeudet voivat tulla kuntoutumisen esteeksi. Karjalaisen ja Vilkkumaan (2004) mukaan
yksilön asema kuntoutuksessa on merkittävä. Sisällön ja menetelmien suunnittelussa on
huomioitava kuntoutujan ympäristö ja vuorovaikutussuhteet sekä kehitettävä yksilön ja
ympäristön välistä suhdetta. Tämä suhde on kuntoutuksen voimavara ja kuntoutujaa on
tuettava hänen kontekstissaan. Sosiaalinen näkökulma on moniulotteinen, mikä tulee
kuntoutuksessa esille kuntoutujan tilanteen ymmärtämisenä ja yhteisen ymmärryksen
36

löytämisenä. Karjalainen ja Vilkkumaa tuovat kuntoutukseen liittyen esille yksilön
prosessinomaisen yksilöllistymiskehityksen, jossa vahvistetaan toimijuutta, itsetuntemusta
ja omien mahdollisuuksien näkemistä. (emt., 12, 20–21.)

Tuusa (2005, 34) kokee, että 2000-luvulla kuntoutuksen sosiaalinen näkökulma on
voimistunut, sosiaalinen alue on laajentunut ja se on aikaisempaa jäsentyneempi.
Sosiaalinen nähdään osana kuntoutuksen tavoitteita, toimintamalleja ja asiakasprosesseja.
Sosiaalisella näkökulmalla on merkitystä myös vaikuttavuuteen.

Karjalaisen ja

Vilkkumaan (2004) mukaan kuntoutus on aina sosiaalista ja kuntoutuksen laadullisissa
periaatteissa

korostuu

sosiaalinen.

kuntoutujakeskeisyyttä,

Kuntoutuksen

moniammatillisuutta,

onnistuminen
yksilöllistä

edellyttää
saumatonta

palvelukokonaisuutta, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntoutujan elämäntilanne
ei saa jäädä asiantuntijanäkemysten taakse, koska kuntoutus toteutuu ainoastaan hänen
sosiaalisessaan

kontekstissaan.

Muutokset

palvelujärjestelmissä

ja

ongelmien

syvenemisessä tulevat korostamaan entisestään sosiaalisen kuntoutuksen merkitystä. (emt.,
220.)

Kuntoutuksen lähtökohtana voi olla jokin muu kuin sosiaalinen orientaatio, mutta yleisesti
ottaen sosiaalinen orientaatio syventää kuntoutuksen sisältöä. Lääketieteellisesti voidaan
kuntouttaa ihmisen kehon eri osia, mutta osien toimimiseen tarvitaan toimintaa ja ihmisten
välistä vuorovaikutusta, jolloin kuntoutuksesta tulee sosiaalista. Sosiaalinen orientaatio on
laaja-alaista ja palvelujärjestelmässä tulee olla tilaa kokonaiselle ihmiselle. Sosiaalinen
näkökulma on vahvistanut asemaansa suhteessa lääketieteelliseen ja psykologiseen
näkökulmiin, mutta siltikin se voi jäädä kuntoutuksessa vain täydentäväksi osa-alueeksi
lääketieteelliseen

tietoon

verrattuna,

vaikka

se

on

ensisijaista

kuntoutumisen

näkökulmasta. Psykososiaalinen näkökulma on jakautunut sosiaaliseen ja psykologiseen.
Tällä hetkellä kuntoutuksessa korostetaan dialogisuutta ja kaikkien näkökulmien
tarpeellisuutta. Ne ovat läsnä kuntoutuksessa, mutta painottuvat eri tavoin kuntoutujan
tilanteen mukaan. Erilaiset teoreettiset lähtökohdat ovat lisänneet yhteistä ymmärrystä ja
osaamista. (Karjalainen & Vilkkumaa 2004, 21–24; Vilkkumaa 2004, 30; Metteri &
Haukka-Wacklin 2004, 58–59.)
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Sosiaalisen näkökulman huomioiminen työssä vaatii aikaa ja kaikkien sosiaalisen tasojen
huomioimista. (Kotiranta ym. 2011, 246). Vilkkumaa (2004) on jakanut kuntoutuksen
kolmeen sosiaalisen tasoon: sosiaalisen perimän, sosiaalisen läsnäolon ja sosiaalisen
toiminnan taso. Yksilöä, hänen sosiaalista ympäristöään ja siihen kuuluvaa historiaa
pidetään sosiaalisena perimänä. Yksilön elämään liittyviä sosiaalisia tekijöitä löytyy myös
sosiaalisesta perimästä. Sosiaalisen perimän merkitystä kuntoutuksessa perustellaan
yhteiskuntafilosofisilla lähtökohdilla. Se vaikuttaa kuntoutustarpeen syyhyn ja kertoo
kuntoutumisen mahdollisuudesta. Yksilön sosiaalisesta ympäristöstä voi löytyä alkusyy
hänen sosiaalisiin ongelmiinsa ja, jotta hänen kuntoutustarvettaan ja mahdollisuuksiaan
päästään selvittämään, ne on ensin selvitettävä. Sosiaalisessa kuntoutuksessa on koko ajan
läsnä yksilö ja hänen sosiaalinen ympäristönsä sekä niiden välinen suhde. Sosiaalinen on
aina läsnä, kun yksilö pohtii omaan elämäänsä ja siihen vaikuttavia asioita. (emt., 28–32.)

Sosiaalisen läsnäolon tasoon liittyviä elementtejä ovat identiteetti ja sosiaalinen
vuorovaikutus. Kuntoutuksessa sosiaalisen läsnäolon muotoja voivat olla muun muassa
vertaiskokemus ja ohjaus. Sosiaalista läsnäoloa ei saisi tukahduttaa, vaan kuntoutus tulisi
aloittaa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, ettei kuntoutuja siirry sosiaalisen perimän
alueelle ja vaivu omaan käsitykseensä siitä millainen hän on. Kuntoutus on sosiaalista
vuorovaikutusta ja kuntoutuja rakentaa identiteettiään muun muassa vertaiskokemustensa
kautta. Kolmannelle tasolle pääseminen ei onnistu ennen kuin kaksi ensimmäistä tasoa on
olemassa. Kolmas taso on sosiaalisen toiminnan taso, mihin liittyy oleellisesti
yhteisöllisyys. Jokainen tarvitsee hengissä pysymiseen sosiaalista kanssakäymistä muiden
kanssa. Kuntoutuksessa voidaan tehdä yhdessä niitä toimintoja, joita kuntoutuja tekee
myöhemmin yksin toimiessaan osana yhteiskuntaa. Tämä näkökulma ohjaa sosiaalista
kuntoutusta. (Vilkkumaa 2004, 33–36.)

Kuntoutus on hajautettu useille toimijoille, jotka työskentelevät erilaisten arvojen pohjalta.
Tämä voi näkyä kuntoutujan tilanteen erilaisina tulkintoina. Metteri ja Haukka-Wacklin
(2004, 54) pitävät tärkeänä ihmistuntemusta ja heidän mielestään ihmiskäsitys antaa hyvän
pohjan kuntoutustyölle. Juhila (2006, 96) on todennut, että ihminen tuntee, jos häntä
kohdellaan epäkunnioittavalla tavalla. Jos ihmistä ei kohdata kokonaisena, se aiheuttaa
kunnioituksen puutetta ja vähentää ihmisen omanarvontuntoa. Työskentelyn lähtökohtana
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tulee olla ihmisen omista lähtökohdista tuotettu tieto, mikä mahdollistaa ihmisen
osallisuuden omaan elämäänsä. (emt., 119.)

Metterin ja Haukka-Wacklinin (2004) mielestä kuntoutujan tarvitseman sosiaalisen tuen
määritteleminen

ei

ole

yksiselitteistä,

koska

siihen

liittyy

subjektiivisuus

ja

kokemuksellisuus sekä ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Kuntoutuksessa sosiaalinen tuki on
arvostavaa, välittävää, vahvistavaa, tasavertaista tai konkreettisesti auttavaa. Se liittyy
oleellisesti toisiin ihmisiin ja yksilön elämänhallintaan. Merkityksellistä hyvässä
kuntoutuksessa on, että kaikki sosiaalisen tuen piirteet ja muodot huomioidaan. Tuen
muotoja voivat olla konkreettinen tuki (taloudellinen tuki), henkinen tuki (välittäminen,
luottamus), tiedollinen tuki (neuvonta ja ohjaus) ja arviointituki (palaute). (emt., 55–57.)

Metterin

ja

Haukka-Wacklinin

mukaan

2000-luvulla

alettiin

yhteiskunnallisissa

keskusteluissa puhua sosiaalisen tuen sijaan sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalinen pääoma
sisältää

ryhmätoiminnan,

luottamuksen,

tukemisen

ja

vastavuoroisuuden.

Nämä

vaikuttavat ihmisen hengissä pysymiseen. Merkityksellinen sosiaalinen yhteys ihmisten
välillä voi vähentää tai poistaa lääkityksen tarvetta. Kuntouttavan sosiaalityön tavoite on
synnyttää, löytää uudelleen ja auttaa ylläpitämään ihmisestä itsestään lähtevää
selviytymistä. (emt., 2004, 57–59.)

Yhteenvetona voimme todeta, että sosiaalisen käsite on laaja ja monitasoinen. Kuten yllä
olevasta luvusta kävi ilmi, sosiaalisen käsitteen määritelmissä korostuvat kolme osaaluetta: suhteet yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Ihminen on perusolemukseltaan
sosiaalinen ja hänellä on tarve olla osa yhteisöä ja toimia yhteiskunnassa. Ihminen pyrkii
sosiaaliseen toimintaan ja yhteisöön sosiaalisen toimintakyvyn kautta, mikä taas kehittyy
muiden ihmisten kanssa toimiessa. Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen sosiaalisen
osa-alueet

mukaan

lukien

ei

toteudu,

jos

hänen

tilannettaan

ei

tarkastella

kokonaisvaltaisesti hänen omasta elämäntilanteestaan käsin. Tässä tutkimuksessa
tarkastelemme aineistoa näiden kolmen sosiaalisen osa-alueen avulla.
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6 TUTKIMUKSEN KULKU

Tässä luvussa kerromme ensin tutkimuksen metodiset paikannukset ja sen jälkeen
kuvaamme tutkimuksen kulun. Ensimmäiseksi esittelemme tutkimuskysymyksen ja tämän
jälkeen fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen. Seuraavaksi käymme läpi niitä
laadullisen tutkimuksen lähtökohtia, jotka ovat olleet ohjaamassa ja vaikuttamassa
tutkimuksen tekemiseen. Tämän jälkeen tuomme esille aineiston keräämisen vaiheita,
haastateltavat ja tutkimusaineiston sekä eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät asiat.
Tällä tutkimuksella haetaan vastausta tutkimuskysymykseen: mikä on sosiaalisen merkitys
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutumisessa kokemusasiantuntijoiden kuvaamana
sekä minkälaisissa sosiaalisissa konteksteissa ja suhteissa sosiaalinen rakentuu
kuntoutumisprosessin aikana kokemusasiantuntijoiden kertomana.

6.1 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote
Tutkimuksemme on laadullinen ja lähestymme tutkimuskysymystä fenomenologishermeneuttisella lähestymistavalla. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen kokemuksia sekä
ihmisen ja ilmiön välistä suhdetta. Fenomenologinen lähestymistapa pitää tätä
kokemuksellista suhdetta maailmaan intentionaalisena, jonka mukaan kaikki kokemamme
asiat merkitsevät meille jotain. (Laine 2015, 29–32; Perttula 2009, 116–117).
Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan merkityksistä rakentuvia kokemuksia,
kokemusten merkityssisältöä ja rakennetta. Kokemukset eivät ole pysyviä, vaan ihminen
ymmärtää niiden sisällön mielensä avulla ja ne muuttuvat usein keskinäisten suhteidensa
vaikutuksesta. Kokemuksen tiedostaminen on merkityksellistä, jotta se voidaan ilmaista
(Perttula 2009, 107). Fenomenologinen merkitysteoria näkee ihmisen yhteisöllisenä eli
todellisuuden merkitykset pohjautuvat yhteisöllisyyteen ja syntyvät niissä yhteisöissä,
joissa me kasvamme. Todellisuus muodostuu erilaisten merkitysten elämismaailmasta, jota
kulttuuri ja ihmisten erilaiset merkityssuhteet muovaavat. Jokaisen ihmisen todellisuus
muovautuu erilaiseksi, koska ihmiset antavat asioille eri merkityksiä eri kulttuureissa.
(Laine 2015, 29–32.)
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Lewisin ja Staehlerin (2010) mukaan fenomenologia on kiinnostunut ilmiöistä, koska
katsotaan, että vaikka tutkittavista asioista löytyy yhteisiä piirteitä, niistä ei ole mahdollista
löytää ehdottomalla varmuudella yleistettäviä asioita. Fenomenologia on kiinnostunut siitä,
miten asiat ilmenevät, ja pyrkii antamaan niistä moninaisen, yksityiskohtaisen kuvauksen
erilaisten tutkimustapojen avulla. Väärien tulkintojen välttämiseksi se yrittää ennen
analyysin tekemistä kuvailla ilmiöitä kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla. (emt., 1–2.)
Fenomenologisesta tai hermeneuttisesta menetelmästä on mahdotonta esittää tarkkaa
kuvausta, koska kuvauksiin vaikuttavat useat taustalla olevat filosofisluonteiset
olettamukset. Fenomenologia sisältää ajatuksen siitä, että ihmiset rakentuvat suhteessa
maailmaan, jossa elävät, ja he myös vastavuoroisesti itse rakentavat tuota maailmaa. Tätä
vastavuoroista suhdetta tarkastellaan aina ihmisen kokemustodellisuudesta käsin, eli
yksilön minän suhteena maailmaansa. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen
keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Itse tutkimus muotoutuu
monista eri tekijöistä kuten muun muassa tutkijasta, tutkittavasta ja heidän tilanteestaan.
Tutkijan tulee esimerkiksi olla tietoinen omista ennakko-oletuksistaan tutkittavaan
aiheeseen nähden, koska ihmisellä ei ole mahdollisuutta päästä elämismaailmansa
ulkopuolelle. Laadullista tutkimusta tekevän tulee käyttää tilannekohtaista harkintaa ja
valita sopivat toimintatavat tutkimuksen tekemistä varten. (Laine 2015, 29, 32, 35; Varto
1992, 23–28.)
Laineen (2015) mukaan fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa hermeneutiikan
avulla pyritään etsimään tulkinnalle kriteerejä. Hermeneuttisessa lähestymistavassa
esiymmärrykseksi kutsutaan ihmisten toimimista normaalissa elämässä vaistojensa varassa
ja heidän tekemiään luontaisia tulkintoja. Tutkimusta tehtäessä sillä tarkoitetaan tutkijalle
luontaisia tapoja ymmärtää tutkimuskohdetta. Tutkimuksen tavoitteeksi voidaan nähdä jo
tunnetun tekeminen tiedetyksi, koska tutkittavan merkitysmaailma on yleensä meille tuttu
ainakin

kulttuurin

ja

ihmisenä

olemisen

kautta.

Useasti

tottumus

häivyttää

huomaamattomaksi ja itsestään selväksi ne asiat, joita on koettu, mutta joita ei ole vielä
tietoisesti ajateltu. Hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkimusaineistosta ei ole yleensä
tavoitteena löytää yleistettäviä asioita, vaan tutkijaa kiinnostavat myös ainutkertaisuus ja
ainutlaatuisuus. (emt., 32–34.)
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Siekkisen (2010) mukaan hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkimuskysymysten avulla
haetaan vastauksia fyysisille ilmiöille tai siihen, mikä on niiden merkitys. Tutkimuksen
tavoitteena on ymmärtää merkityksen löytämisen tärkeys, eikä selitystä merkitykselle, joka
aiheuttaa ilmiön. Hermeneuttisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tutkittavien
elämästä

ja

sen

osatekijöiden

ymmärtämisestä.

Hermeneuttisessa

näkökulmassa

tavoitellaan tutkimuksen kohteen ymmärtämistä suhteessa hänen taustaansa, koska aika- ja
kulttuurisidonnaisuus tuovat erilaisia merkityksiä ilmiöihin ja kokemuksiin. Tavoitteena
on huomioida mahdollisimman kattavasti eri tekijöitä ja vivahteita, koska yhtä totuutta ei
katsota olevan olemassa. Jotta tutkija voi ymmärtää tutkittavaa, vaaditaan tutkijalta
eläytymistä ja omistautumista. (emt., 51.)
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote sopii mielestämme hyvin tutkimukseemme,
koska

tavoitteenamme

on

saada

merkityksestä

kuntoutumisessa.

kiinnostuneita

haastateltavien

haastateltavilta

Emme

etsi

omakohtaisista

aitoja

kokemuksia

yleistettäviä
kokemuksista

asioita,
ja

sosiaalisen

vaan

niille

olemme
annetuista

merkityksistä. Me molemmat tutkimuksen tekijät olemme työskennelleet pitkään, yli
kymmenen vuotta, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Olemme tietoisia siitä, että emme
täysin

kykene

ulkoistamaan

sosiaali-

ja

terveydenhoitoalalla

omaksumiamme

työroolejamme ja asenteitamme pois tutkimuksessamme, mutta pyrimme mahdollisimman
hyvin sulkemaan pois omat ennakko-ajatuksemme ja kuuntelemaan sen, mitä haastateltavat
meille kertovat.

6.2 Laadullinen tutkimus
Tutkimus on laadullinen, koska mitä lähemmäksi ihmistä ja vuorovaikutusta tullaan, sitä
suurempi tarve on käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä. Kokemuksia tutkimalla saadaan
syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan
vuorovaikutus korostuu.
Laadullisessa tutkimuksessa kohteena on lähes aina ihminen ja hänen elämismaailmansa.
Elämismaailmalla tarkoitetaan merkitysten kokonaisuutta, johon kuuluvat yksilö, yhteisö,
sosiaalinen vuorovaikutus, ihmisten väliset suhteet ja arvot. Laadullisessa tutkimuksessa
elämismaailmaa tutkitaan merkitysten kautta. Merkitykset syntyvät ihmisen tai yhteisön
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toiminnasta. Merkitykselliset tutkimustulokset muodostetaan aineistosta ja ne syntyvät
tutkimuksesta saatujen päätelmien kautta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi itse
vaikuttaa tai muuttaa aineistosta nousseita merkityksiä. Aineiston koko ei ole tutkimuksen
kannalta ratkaisevin tekijä, vaan tärkeintä ovat yksittäiset ainutkertaiset kokemukset.
Niiden kautta tuotetaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Varto 1999, 23–24, 101–104;
Hirsjärvi & Hurme 2006, 27.)
Laadulliseen tutkimukseen kuuluu avoin tutkimusote ja tutkimuksen lähtökohtana on
todellisen elämän kuvaaminen. Alkuperäisen kontekstin tulee säilyä tutkijan tulkinnoissa.
Lisäksi tutkija pyrkii löytämään aineistosta tosiasioita. Aineistonkeruumenetelmien avulla
päästään hyvin lähelle tutkittavaa asiaa ja tutkimusmenetelmälliset valinnat täsmentyvät ja
muotoutuvat usein vasta tutkimuksen aikana. Tutkimuksen eri vaiheet limittyvät toisiinsa
ja mukautuvat tutkimusprosessin aikana tapahtuviin muutoksiin. (Metsämuuronen 2000,
62; Kiviniemi 2015, 74–75.) Varton (1992) mukaan tulkinta ja ymmärrys liittyvät toisiinsa,
mutta niillä on tutkimuksessa eri merkitys. Tulkinnalla tarkoitetaan empiirisesti kerättyjen
merkityssuhteiden purkamista, jolloin tutkija joutuu pohtimaan erilaisia tulkintaongelmia.
Niitä voivat olla kielelliset ilmaukset, sosiaaliset rakenteet ja organisaatiot. Tulkintaa
seuraa ymmärrys tutkimuskohteesta. Ymmärtämisen avulla luodaan tutkimuskohteesta uusi
kokonaisuus, joka kuvastaa tutkijan ymmärrystä tutkimuskohteestaan sillä hetkellä. (emt.,
64.)

6.3 Aineiston kerääminen
Tässä tutkimuksessa aineisto saatiin luonnollisessa tilanteessa haastattelumenetelmällä.
Tarkastelimme haastattelemalla saatua aineistoa laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti.
Tutkimuksemme kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti kokemusasiantuntijoista.
Haastattelutilanteet

perustuivat

molemminpuoliseen

luottamukselliseen

vuorovaikutussuhteeseen, mikä mahdollisti haastateltavien kokemusten kerronnan.
Fenomenologisen tutkimuksen haastattelutilanteet ovat haasteellisia niiden intensiivisen ja
keskittymistä vaativan luonteen vuoksi. Haastatteluiden tekemistä varten tulee varata
riittävästi aikaa, jotta haastateltavalla on mahdollisuus kuvata yksityiskohtaisesti elämänsä
tapahtumia ja kokemuksia. (Lehtomaa 2009, 170–171.) Perttulan (2009) mukaan
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kokemuksia tutkittaessa tutkijan tulee kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen laatuun sekä
toimintaansa tilanteessa. Tutkijalta vaaditaan vuorovaikutustaitoja, joiden avulla hän voi
osoittaa kiinnostusta toisen kokemuksia kohtaan ja näyttää, että hän pitää kokemuksia
tosina ja todellisina. Haastattelutilanteessa tutkijalta vaaditaan tarvittaessa myös rohkeutta
johdattaa kokemuskuvaukset takaisin tutkittavaan aiheeseen, jos siitä poiketaan. (Perttula
2009, 156.)
Ruusuvuoren

ja

Tiittulan

vuorovaikutustilanteita,

joita

(2005)
ohjaa

mukaan

tutkimuksen

haastattelutilanteet
tavoite.

ovat

Haastattelija

aina

kannustaa

haastateltavaa vastaamaan ja ohjaa keskustelua tutkimuksen teemojen mukaisesti.
Haastattelujen aloitus- ja lopetustilanteissa voidaan toimia arkikeskustelujen sääntöjen
mukaisesti, niin että ensin keskustellaan normaaleista elämän asioista kuten säästä ja
kerrotaan esimerkiksi oma rooli tilanteessa sekä tutkimuksen tavoitteesta. Myös
haastattelun lopetukseen tulee kiinnittää huomioita ja ohjailla keskustelua normaalin
vuorovaikutuksen keinoin loppumaan sen jälkeen, kun sanottavaa ei enää ole. (emt., 23.)
Pyrimme luomaan haastattelutilanteeseen mahdollisimman hyvän, avoimen ja kiireettömän
tunnelman ennen haastattelun aloitusta, jotta siitä jäisi jälkeenpäin hyvä kokemus
haastateltaville.

Varasimme

haastatteluihin

riittävästi

aikaa,

jotta

tutkimukseen

osallistuneille tulisi kuulluksi tulemisen kokemus sekä tietoisuus siitä, että arvostimme
heidän osallistumistaan tutkimukseemme. Avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen
haastattelutilanne

mahdollisti

sen,

että

haastateltavalla

oli

paljon

tilaa

kertoa

kokemuksistaan. Haastateltavien käyttämä kieli oli meille tuttua työhistoriamme kautta,
mikä helpotti kokemusten ymmärtämistä ja hyvän vuorovaikutuksen syntymistä sekä
edesauttoi

vuorovaikutuksellisen

yhteyden

luomista

haastattelutilanteessa.

Haastattelutilanteessa ja sen jälkeen meille tuli tunne siitä, että tilanne oli koettu hyväksi ja
luontevaksi. Saimme myös heti haastatteluiden jälkeen sellaista palautetta, joka vastasi
olettamuksiamme.

Haastatteluihin

osallistuneilla

kokemusasiantuntijoilla

oli

jo

lähtökohtaisesti halu olla vaikuttamassa asioihin, mikä edesauttoi luontevan ja avoimen
haastattelutilanteen syntymistä.
Haastattelumenetelmä vastasi tutkimuksemme tarpeisiin. Tuomen ja Sarajärven (2006)
mukaan haastattelun etuna on sen joustavuus. Haastattelija voi kysyä kysymyksensä
valitsemassaan järjestyksessä. Haastattelun tärkein tavoite on saada paljon tietoa
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tutkittavasta aiheesta. Siksi haastatteluun valitaan juuri ne henkilöt, joilla on kokemusta
siitä. Haastattelun aikana haastattelija voi toistaa esitetyn kysymyksen, oikaista syntyneitä
väärinkäsityksiä, selventää ilmauksia sekä käydä keskustelua haastateltavan kanssa. (emt.,
75.) Haastattelutilanteessa johdatimme haastateltavan tarvittaessa takaisin esitettyyn
kysymykseen ja tarkensimme kysymystä, jos hän ei sitä ymmärtänyt. Emme antaneet
haastattelukysymyksiä haastateltaville etukäteen, mutta haastattelujen onnistumisen ja
eettisyyden varmistamiseksi haastateltavat tiesivät etukäteen tutkimuksemme aiheen.
Etsimme

tutkimuskysymykseen

vastausta

pyytämällä

haastateltavia

kertomaan

elämäntilanteestaan kokonaisvaltaisesti syntymävuoden, päihteiden käytön, psyykkisen ja
fyysisen

terveydentilan,

lähiverkoston,

yhteisön

perheen,
ja

sosiaalisen

taloudellisen

verkoston,

toimeentulon

viranomaisverkoston,

osalta.

Kysyimme

myös

kuntoutumisprosessin aikana saatua ja koettua sosiaalista tukea sekä kokemuksia niiden
merkityksestä. Lisäksi pyysimme haastateltavia kertomaan sosiaalisten suhteidensa ja
verkostojensa merkityksestä sekä elämäntilanteestaan osallisuuden, toimijuuden ja
taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Kysyimme myös kokemusasiantuntijakoulutukseen
osallistumisen ajankohtaa ja syytä siihen hakeutumiseen. Lopuksi pyysimme haastateltavia
kuvailemaan elämäntilannettaan tällä hetkellä ja kertomaan, mitä asioita heidän mielestään
tulisi erityisesti huomioida kuntoutumisessa.
Haastattelukysymykset olivat avoimia ja mahdollisimman vähän vastausta ohjaavia. Ne
toimivat meille haastattelijoille lähinnä keskustelun tukena haastattelutilanteessa, koska
usein haastateltavat vastasivat useisiin suunniteltuihin kysymyksiin samassa vastauksessa.
Haastattelutilanteet olivat keskustelunomaisia ja pidimme vain huolen, että aihealueet tuli
käytyä läpi haastattelutilanteiden aikana.

6.4 Tutkittavat ja tutkimusaineisto
Päihde-

ja

mielenterveyskokemusasiantuntijoiden

kokemuksista
lopputuloksena

ja

kokemuksille
aineisto.

annetuista

Haastateltavat

haastattelujen

merkityksistä

kautta

saaduista

muodostuu

analyysin

kokemusasiantuntijat

löysimme

kokemusasiantuntijoiden yhteisten verkostojen ja heidän kouluttajiensa avulla laajalta
alueelta. Haastateltavia oli yhteensä yksitoista henkilöä, joista viisi oli miehiä ja kuusi
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naisia. He olivat iältään 30–62-vuotiaita. Haastateltavista kahdeksan oli ollut parisuhteessa
ja viidellä heistä oli lapsia. Kuntoutumisprosessin aikana viisi parisuhteessa ollutta oli
eronnut ja kolme haastateltavaa ei tuonut esille sen hetkistä tilannettaan.
Teimme kaikki haastattelut yhdessä elo- ja syyskuun 2017 aikana. Haastattelukerta kesti
alle tunnista puoleentoista tuntiin. Teimme haastattelut rauhallisessa, haastateltavalle
tutussa ympäristössä. Yhden haastattelun teimme puhelimessa. Haastatteluissa käytimme
nauhuria

ja

nauhoitimme

haastattelut

kahdelle

nauhurille.

Haastattelutilanteissa

tarkensimme kysymystä haastateltavan pyynnöstä ja tarvittaessa teimme lisäkysymyksiä,
jotka myös litteroimme. Vältimme johdattelevien kysymysten tekemistä. Pyrimme
litteroinnissa mahdollisimman tarkkaan kirjaamiseen. Litteroinnista kertyi yhteensä 107
sivua. Eräät haastateltavat toistivat useaan otteeseen täytesanoja miettiessään vastaustaan.
Tutkimuksessa
tunnistettavuuden

käyttämistämme
estämiseksi.

aineisto-otteista
Litteroimme

olemme
haastattelut

häivyttäneet
sanatarkasti,

murteet
mutta

aineistolainauksissa jätimme täytesanoja pois tekstin selkeyttämisen vuoksi. Huolehdimme
siitä, ettei lainausten sisältö muuttunut. Nikander (2010, 435) toteaa, että silloin, kun
tutkija litteroi itse omaa aineistoaan, hän voi materiaaliin tutustumisen lisäksi tehdä
samalla esitulkinnallista työtä. Litteroinnin jälkeen luimme aineiston läpi useaan kertaan,
kävimme

siitä

keskusteluja

ja

poimimme

merkitykselliset

asiat

haastateltavien

kokemuksista. Aineistoon tutustumista helpotti se, että olimme tehneet kaikki haastattelut
yhdessä ja siksi koko aineisto oli molemmille tuttu jo kuulemamme perusteella.

6.5 Analyysi
Analysoimme

tutkimusaineiston

fenomenologiseen

tutkimukseen

soveltuvalla

sisällönanalyysimallilla, jossa aineistosta tuodaan esille tutkimuskysymyksen kannalta
olennainen tieto. Se on analyysitapa, jossa käsitteiden yhdistämisen kautta aineistosta
etsitään tutkimuksen kannalta olennaiset ilmiöt. Niiden avulla tutkija saa vastauksen
tutkimuksensa tarkoitukseen. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan, ymmärtämiseen ja
päättelyyn, ja tutkija etenee empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä.
Analyysivaiheessa tutkija tulkitsee, selittää ja ymmärtää tutkimusaineistosta esiin tulevia
ilmiöitä ja sisällönanalyysin avulla hän jäsentää aineistonsa tiiviiseen ja selkeään muotoon.
Tutkijan tulee kehittää teemoittelua varten omanlaisensa, oman aineistonsa jäsentämiseen
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sopiva luokittelujärjestelmä. Analyysin avulla pyritään lisäämään ymmärrystä ja
tuottamaan teoreettinen kokonaisuus tutkittavasta aiheesta. (Metsämuuronen 2006, 124–
125; Tuomi & Sarajärvi 2006, 102–107.)
Laadullisessa

tutkimuksessa

sisällönanalyysi

voidaan

tehdä

aineistolähtöisesti,

teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. Edellä mainitut analyysimuodot eroavat toisistaan
siinä, miten ilmiötä kuvaava teoria ohjaa aineiston hankintaa, analyysia ja raportointia.
Tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaan sopii teoriasidonnainen sisällönanalyysi, koska
tutkimuksen käsitteenä on sosiaalinen ja etsimme sille kuntoutumisprosessissa annettuja
merkityksiä

aineistosta.

Teoriasidonnaisessa

analyysissa

on

taustalla

teoreettisia

kytkentöjä, mutta se ei perustu suoraan teoriaan. Tässä tutkimuksessa teoria toimii
analyysin apuna. Teoriasidonnaisessa analyysissä analyysiyksiköt etsitään aineistosta.
Aineiston analyysivaihe aloitetaan aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa sitä
ohjaa tutkimuksessa määritelty sosiaalisen käsite, jonka mukaan haastateltujen kokemukset
jaotellaan.

Sosiaalisen

käsitteen

sisältö

muodostuu

aineistolähtöisesti,

mutta

teoriaosuudessa on määritelty itse käsite. Teoriasidonnaisessa analyysissa tutkija pyrkii
yhdistelemään aineistolähtöisyyttä ja teoriasta tulevia määritelmiä. Tutkimus kuitenkin
etenee aineiston ehdoilla. Tutkija luo analyysilla selkeyttä aineistoon ja pyrkii luotettaviin
johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 97–99,116.)
Analyysin tarkoituksena on jäsentää aineistosta tutkittavan ilmiön kannalta olennainen
tieto ja tuottaa siitä teoreettinen ymmärrys ja kokonaisuus. Haastatteluista kirjoitetun
tekstin

merkityksen

ymmärtämiseen

on

mahdollista

päästä

fenomenologisella

menetelmällä etsimällä tekstistä tutkimuksen tarkoituksen mukaiset analyysiyksiköt. Sen
jälkeen tutkija voi reflektoida tekstejä tätä menetelmää apuna käyttäen (Tuomi & Sarajärvi
2006, 97; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 161–162). Fenomenologinen tutkimus
etenee vaiheittain ja uusi vaihe rakentuu vanhan päälle. Tarkoitus on kuvata haastateltujen
kokemukset mahdollisimman totuudenmukaisesti ja välttää tutkijan omia tulkintoja. (Laine
2007,

40–43.)

Ymmärtämisen

ja

tulkitsemisen

avulla

pyrimme

kuvaamaan

kokemusasiantuntijoiden kokemuksia sosiaalisen merkityksestä ja sen näyttäytymisestä
kuntoutumisessa.
Analysoinnin alkuvaiheessa aukikirjoitimme nauhoitetut haastattelut tarkasti, sen jälkeen
luimme avoimesti koko aineiston läpi sekä yhdessä että yksin useita kertoja, perehdyimme
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sisältöön ja yritimme muodostaa siitä kokonaisnäkemystä. Tämä vaihe vei paljon aikaa.
Etsimme aineistosta tutkimuskysymyksiämme vastaavat kokemukset ja alleviivasimme ne.
Aineistoon perehtyessämme etsimme esiintyvistä ilmauksista samanlaisuuksia ja
yhdistimme ne. Käytimme analysoidessamme aluksi aineistossa käytettyjä merkityksiä,
mutta myöhemmin tulkitsimme ja kuvasimme ilmiöitä omalla tavallamme. Tarvittaessa
palasimme alkuperäiseen ilmaukseen ja tarkistimme, ettei asiayhteys ole muuttunut.
Jaoimme laajan aineistomme ilmiöille annettujen merkitysten mukaan kolmeen osaalueeseen, jotka olivat perhe ja lähiverkosto, sosiaalinen tuki ja ohjaus sekä vuorovaikutus
ja osallisuus ja toimijuus. Näiden kokonaisuuksien alle kokosimme kuhunkin liittyvät
merkitykset.
Tuomen ja Sarajärven (2006) mukaan laadullisen tutkimuksen aineistosta tulee esille usein
mielenkiintoisia asioita, joihin tutkija ei ole etukäteen varautunut. Tutkija ei kuitenkaan voi
raportoida tutkimuksessaan kaikkea, vaan hänen tutkimuksensa tarkoitus määrittelee sen,
mitä raportoidaan (emt., 94.) Myös tässä tutkimuksessa aineistosta tuli esille paljon myös
sellaisia kuntoutumiseen liittyviä merkityksellisiä asioita, joita emme ole raportoineet.
Rajasimme analyysimme tutkimuskysymyksen mukaisesti.
Holistinen

ihmiskäsitys

ohjaa

meitä

aineiston

kokemuksellisen

todellisuuden

kuvaamisessa. Kokemukset pohjautuvat ihmisten elämäntilanteisiin ja niistä esiin tuleviin
merkityksiin.

Pidämme

tärkeänä

tuoda

tutkimuksessamme

esille

haastateltavien

omakohtaisen kokemuksen ja pyrimme välittämään heidän kokemuksensa sellaisina kuin
he ovat ne meille kertoneet.

6.6 Eettisyys ja luotettavuus
Tutkimusetiikka on mukana kaikissa tutkimuksen vaiheissa aiheen valinnasta lähtien.
Eettiset asiat huomioidaan tutkimusasetelman laatimisessa, aineiston keräämisessä ja
analysoimisessa sekä tutkimusraportin muotoilussa ja julkaisemisessa. Tässä tutkimuksessa
tutkimuseettisten asioiden huomioiminen korostuu erityisesti haastattelutilanteissa
haastateltavia kunnioittavassa kohtelussa, tutkimusraporttia laadittaessa ja tutkittavien
anonymiteetin

säilymisen huomioimisessa.

tutkimuksemme luotettavuutta.
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Näiden

asioiden

huomioiminen

lisää

Fenomenologisen

tutkimuksen

tieteellisyyden

perustana

voidaan

pitää

tutkijan

ajattelemisen taitoa ja tahtoa. Fenomenologisessa tutkimuksessa keskeisellä sijalla on
aineisto ja sen analysoiminen. Tutkija tavoittelee tutkittavaa ilmiötä sellaisena kuin se
todellisuudessa on olemassa (Perttula 2009, 136). Pyrimme tuomaan aineistosta esille
haastateltavien kokemuksia ja kuvaamaan niitä mahdollisimman autenttisina, sellaisina
kuin he ovat itse ne kokeneet ja meille kertoneet. Analysoinnissa pyrimme
luottamuksellisuuteen ja puolueettomuuteen, etteivät kokemukset muutu tutkimusten
aikana.
Tutkimusaineisto

on koottu

tutkijoiden ja

tutkimukseen

osallistuvien

välisessä

vuorovaikutuksessa. Fenomenologisen tutkimuksen aineiston keruussa tutkija on läsnäolija
ja kuuntelija, koska haastattelut ovat vuorovaikutuksellisia tilanteita. Tutkija tukee
tutkittavaa tämän kokemusten mukaisesti. Tutkija ei johdattele tutkittavaa pitemmälle kuin
mitä tämä itse on valmis kokemuksiaan kuvaamaan. Tutkittava ilmiö on toisen kokema ja
näyttäytyy tutkijalle näiden kuvausten kautta. Kokemuksen tutkimisen edellytyksenä
pidetään sitä, että tutkija ymmärtää myös itsensä kokevana yksilönä. Tutkimuksellisen
ymmärtämisen edellytyksenä on tutkijan taito kokea toisten kokemukset arkielämästä. Sen
jälkeen tutkijan on saatava ymmärtämisensä kirjalliseen muotoon. (Perttula 2009, 141–144,
147.)
Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen kuuluu myös se, että haastateltava saa tietää
tutkimuksen kulusta ja tavoitteista. Haastattelun aluksi kerroimme haastateltaville tulevan
haastattelun kulusta, kestosta sekä tutkimuksen tavoitteesta. Kävimme haastateltavien
kanssa läpi laatimamme tiivistelmän tutkimuksesta. Kerroimme myös haastattelutilanteessa
kerättävästä aineistosta, sen säilyttämisestä ja hävittämisestä. Haastateltavat totesivat
tutkimukseen osallistumisen olevan heille tärkeää ja he halusivat olla jakamassa
kokemuksiaan sosiaalisen merkityksestä kuntoutumisessa. Haastattelutilanteet olivat
vuorovaikutuksellisia ja haastateltavat kertoivat meille avoimesti kokemuksistaan.
Kertomusten merkitykset rakentuivat suhteessa meihin tutkijoihin. Kertomusten avoimuus
pohjautui luottamuksellisuuteen eikä haastateltujen henkilöllisyys ole tunnistettavissa
raportista. Raportoinnissa haastateltavien tietoja häivytettiin ja muutettiin tarvittaessa
tunnistettavuuden vuoksi. Emme keränneet haastateltavilta lainkaan henkilötietoja eikä
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haastateltavien kotipaikkakuntia mainita raportoinnissa. Haastattelumateriaalit hävitetään
asianmukaisesti tutkimuksen teon jälkeen ja niitä käytetään ainoastaan tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksemme eettisyyttä ja luotettavuutta lisää myös se, että meitä tutkijoita on ollut
kaksi. Niin kuin aiemmin toimme esille, olimme molemmat haastattelutilanteissa paikalla
ja sen myötä olemme tutustuneet aineistoon hyvin. Koska aineisto oli tuttu molemmille,
analyysin tekeminen oli helpompaa. Analyysi perustuu kahden tutkijan reflektoituun
ymmärrykseen, mikä lisää sen luotettavuutta.
Tutkimuksen objektiivisuus toteutuu, jos tutkimus on tehty johdonmukaisesti tutkijan
ihmiskäsityksen, maailmankäsityksen ja kokemukseen liittyvän teorian kanssa. Toisena
objektiivisuuden ehtona pidetään sitä, että kaikissa tutkimuksen vaiheissa ymmärrys
pohjautuu aineistosta saatuun elävään kokemukseen (Perttula 2009, 156–157). Tutkijan
hyvät tieteelliset ja eettiset käytännöt lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Hyviin
käytäntöihin kuuluu muun muassa asiallinen viittaustekniikka, vilpin välttäminen,
käytettyjen menetelmien ja tulosten huolellinen raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2006,
129–130.) Tutkimuksemme sisältää paljon aineistolainauksia, mikä lisää tulkintojen
luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden keskeinen mittari on myös
läpinäkyvyys.

Olemme

kuvanneet

ja

raportoineet

kaikki

tutkimuksen

vaiheet

johdonmukaisesti ja tarkasti. Tuomen ja Sarajärven (2006, 138) mukaan tutkijan täytyy
antaa tarpeeksi tietoa lukijoille tutkimuksen kulusta, jotta he voivat arvioida analysointia,
tutkimustuloksia ja luotettavuutta. Lukijan on tärkeää tietää tutkijan läpikäymät
ajatteluprosessit.
Laadullisen tutkimuksen keskeinen asia on pätevyys ja sen perusteleminen. Tutkijan tulee
perustella tutkimuksen pätevyys tiedonmuodostamisvaiheessa. Jos tutkimuksen tulos
vastaa tutkimukselle asetettua päämäärää ja tutkimuskohdetta, tutkimusta voidaan pitää
pätevänä. Tutkimuksen aikana tehdyt yleistykset edellyttävät, että tutkimuksen vaiheet
kuvataan ja tutkimuksen aikana tehdyt päätelmät ovat syntyneet tutkimuksesta, eivätkä
muualta. (Varto 1992, 103.)
Tutkimuksemme on eettisesti ajankohtainen sosiaalityön sekä asiakkaiden kannalta
erityisesti sen vuoksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista karsitaan kustannuksia.
Tämän tutkimuksen tulokset voisivat tuoda arvokkaan lisän meneillään olevaan sotekeskusteluun.

Halusimme

kuulla

kokemusasiantuntijoita,
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joilla

on

omakohtaista

reflektoitua tietoa sosiaalisen merkityksestä kuntoutumisprosessissa. Koemme tärkeäksi
tuoda esille heidän näkökulmansa aiheeseen. Näemme sen hyödylliseksi myös työtapojen
kehittämisessä sellaisiksi, että ne palvelevat asiakkaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä,
huomioivat heidän perusoikeutensa ja tuen tarpeensa. Holistisen ja inhimillisen
kohtaamisen tarve ja merkitys lisääntyvät kansainvälistyvässä ja alati muuttuvassa
maailmassa. Kohtaamisessa tulee huomioida myös ihmisen kulttuuritausta.
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa kuvaamme aineiston analyysin perusteella syntyneitä tutkimustuloksia.
Analysoimme tutkimustuloksia suhteessa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan, koska tässä
tutkimuksessa sosiaalinen todentuu näissä suhteissa. Analyysimme nojautuu holistiseen
ihmiskäsitykseen, aikaisempiin tutkimuksiin ja tämän tutkimuksen teoria-osuuteen.
Analyysin perusteella jaottelimme aineiston kolmeen osa-alueeseen, joissa sosiaalisen
merkitykset rakentuvat. Nämä sosiaalisen osa-alueet ovat perheen ja lähiverkoston
merkitys, sosiaalisen tuen ja ohjauksen sekä vuorovaikutuksen merkitys sekä osallisuuden
ja

toimijuuden

merkitys.

Analyysin

perusteella

saadut

merkitykset

kuvaamme

alaotsikkojen alla.

7.1 Perhe ja lähiverkosto kuntoutumisen motivaation ylläpitäjänä
Kotiranta ym. (2011, 8) toteavat, että sosiaalinen saa muodon ihmisten välisessä
toiminnassa, jonka tärkein elementti on vuorovaikutus. Tämän tutkimuksen aineistootteista kävi ilmi, että vuorovaikutus perheen, lähiverkoston ja muiden toimijoiden kanssa
oli vaikuttanut suuresti haastateltujen kuntoutumiseen.
”Ihmissuhteet... …niin ensisijaisesti se on tärkein asia, ne on pitänyt mut
hengissä, en mää olis hengissä en mä hengittäis tänä päivänä, jos en olis
saanu sitä apua niinku ulkopuolisilta ihmisiltä.” (8)
“Ja se oli yks suuri syy miksi oli sitten tosi vaikee siellä laitoksessa jotenkin
löytää sitä motivaatiota… Kauheen vaikee synnyttää sitä toivoa mistään
koska mulla ei ollu ketään oottamassa. No joo, laskupino avaamaton
kotona, ei ollu ketään oottamassa siellä. Niin en osannut nähä, miks mun
kannattaa edes kuntoutua.” (11)
Aineisto-otteista tuli esille, että perheelle ja lähiverkostolle oli annettu merkitys, joka
näyttäytyi vahvimmin motivaatiossa. Lähiverkoston mukanaolo lisäsi haastateltavan
kuntoutumismotivaatiota, mutta jos lähiverkostoa ei ollut, motivaatiota oli vaikea löytää.
52

Läheiset ihmissuhteet olivat myös vähentäneet yksinäisyyttä sekä tuoneet uskoa ja
näköyhteyttä tulevaisuuteen. Myös Koukkarin (2011) sekä Romakkaniemen (2011)
tutkimuksissa kuntoutujat olivat kokeneet läheisiltä saadun tuen olleen merkityksellinen
asia kuntoutumisessaan. Romakkaniemen (2011) tutkimustulosten perusteella perheen
merkitys oli moninainen, mutta perheen vaikutus motivaatioon ei tullut siinä esille.
”Mä olin aika mustissa vesissä ja mun vaimo tuli mua tapaamaan lapsen
kanssa ja tota meidän avioliitto oli ihan niin ku savuavat rauniot siinä
vaiheessa… …se oli niin simppeli siinä et ku he lähtivät niin mussa heräs
semmonen niin ko tajuton taistelufiilis et niin ku nyt riittää oikeesti, et mä
teen mitä tahansa että tää homma kääntyy et mä en enää tee niin itsekkäitä
päätöksiä kun mulla on lapsi ja niin kun mul on kuitenki niin suuri vastuu
hänestä...”(10)
“Kyllä mää koen että se oli varmaan mun perhe joka vaikutti päätökseen
että haluaa kuntoutua ja parempaa elämää.” (2)
Avun hakemiseen oli vaikuttanut lähiverkosto. Lähiverkoston huoli haastateltavasta sekä
vastuu perheestä ja lapsista olivat lisänneet motivaatiota muuttaa omaa elämäntilannetta ja
saaneet miettimään omia valintoja ja niiden seurauksia. Kulttuurihistoriallisen toiminnan
teorian koulukunta näkee motivaatioiden olevan sidoksissa ihmisen elämäntilanteisiin
kontekstien kautta eli ne motivaation lähteet esimerkiksi perhe, jotka ovat ihmiselle
tärkeitä, vaikuttavat ihmisen elämään ja valintoihin. (Kotiranta ym. 2011, 122.)
“Puoliso osas suhtautua mun tilanteeseen, hän pystyi ymmärtämään, hän
anto mun olla, hän eli siinä mun rinnalla, yhessä hoidettii kotia…”(3)
“Se on oikeesti semmonen tunne et sitä ei mielellään soisi kenellekään sen
takia siihen pitäis pystyä mun mielestä kiinnittää huomiota et saatais edes
tiedon tasolla lähipiiriä mukaan siihen, ei tartte tulla sinne joka päivä ja
näin poispäin, mä en tarkoita sitä mutta et se lisää sitä ajatusta siitä et
välitetään ja sitä ettei oo yksin.” (10)
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Aineisto-otteista

kävi

ilmi,

että

läheinen,

lämmin

suhde

tuki

haastateltavaa

kuntoutumisen eri vaiheissa ja vähensi yksinäisyyden kokemusta. Haastateltavat kokivat,
että ilman läheisten tukea kuntoutuminen ei olisi ollut mahdollista. Lähipiirin merkitys
haastateltaville oli suuri ja sen mukaan ottaminen kuntoutukseen tiedon tasolla olisi ollut
tärkeää.

tärkeää.

Sairauteen

liittyvä

oireilu

aiheutti

myös

ihmissuhteisiin

väärinymmärryksiä ja ristiriitoja.
“Mää ymmärrän sen että mä oon ollut valtavan hankala niinku ja muuta…
…ei se ole ainoastaan itselle vaan se on perheelle. Tottakai mää oon
kuormittanut lasten äitiä ihan suunnattomasti omasta mielestä mua ei vaan
ole ymmärretty ja kaikkee mutta ne ristiriitatilanteet on varmasti ollu
kauheen kuormittavia ja hänen jaksamisensa. Sinä aikana oli niin sumeeta,
siinä mää menetin oikeestaan kaikki, mää menetin perheen, kokonaan
työkyvyn, talouden ihan totaalisesti.” (8)
“Mä en voinu tuoda sellaista varmuutta tai luottamusta hänelle... …kun ne
tärkeimmät lähipiiri ja sosiaaliset kontaktit siinä lähellä olisivat tyytyväisiä,
saisivat informaation tai osallistumisen kautta niin se tois varmuutta siihen
ja sitä kautta lisää onnellisuutta niin kyllä se varmasti parantaa sen
kuntoutujan fiilistä, et lähiympäristö on turvattu.” (10)
Aineisto-otteista voi havaita, että kuntoutusaika ja sairastaminen olivat vaikuttaneet
haastateltavien parisuhteisiin ja perhetilanteisiin. Haastateltavat toivoivat, että myös
kaikille läheisille olisi annettu vertaistukea sekä tietoa sairauden vaikutuksista yksilöön. He
kokivat, että läheisten tiedon lisääntymisellä olisi saavutettu luottamusta, turvallisuutta ja
hyvää oloa koko lähiverkostolle.
“Jonkin sorttinen rinnakkaistuki omaiselle vois olla hyvä, en tarkoita
pariterapiaa, kokemusasiantuntijatyylinen tukiryhmä omaisille, nyt puoliso
tai perhe jää niin ulkopuolelle kuntoutumisprosessista se on kuitenkin
enemmän kuin kuntoutujan prosessi, se on muutos ympäristöön samalla ja
olis hyvä et siihen linkitettäis lähipiiristä tärkeitä ihmisiä.” (10)
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”Oon sitä mieltä että keskitytään pelkästään muhun, se on hyvin vähäistä
mitä keskitytään lähipiiriin tai muihin ihmisiin jotka on mukana mun
elämässä. Kyllä se pitäis huomioida, sen pitäis olla kokonaisvaltaista, pitäs
ottaa huomioon niidenkin tarpeet, jotka kuntoutujan elämään vaikuttaa.
Kyllä mää koen et ku mulla oli vaikeeta niin siitä on kärsiny läheiset... …ei
ole mitään mistä ne voi hakea apua.” (2)
“Kyllähän se itteen vaikuttaa et miten niinku ne läheiset otetaan... Niin niin,
kyllä. Ei tartte pelätä että vaikka vanhemmista et romahtaako siellä joku nyt
mun takia.”(6)
Tutkimustulokset osoittivat, että perhe jäi kuntoutumisprosessissa ulkopuoliseksi.
Haastateltavat toivoivat perheen ja lähipiirin ottamista tiiviimmin mukaan kuntoutukseen,
koska se vaikutti heidän tilanteeseensa ja perheen elämään suuresti. Tueksi eivät riittäneet
puolisolle annetut lehtiset, koska niiden kautta todellinen tieto sairaudesta ei välittynyt.
Haastateltavat kaipasivat ammattilaista kertomaan muun muassa sairauden vaikutuksista
ihmiseen ja sen herättämistä tunteista. Merkityksenä tuli esille luottamus, koska huoli
läheisten jaksamisesta vei kuntoutujalta voimia ja aiheutti pelkoa. Lähipiirin kanssa saattoi
myös olla vaikea keskustella omasta sairaudesta.
“Mun perhesuhteita tai joitakin sukulaissuhteita rajoittaa että mää en oo
vieläkään kertonu mun sairaudesta sit se on vähän semmosta niinku pientä
piirileikkiä… …kuitenkin haluaisin kertoa, mutta millä tavalla mää siitä
kertoisin. Oisin voinu harjoitella sitä, että miltä tuntuis kertoa omasta
sairaudesta jollekkin toiselle. Se ois voinu merkata tosi paljon...”(5)
Aineisto-otteesta käy ilmi, että sairaudesta keskusteleminen läheisten kanssa oli vaikeaa ja
siihen haastateltavat toivoivat tukea ammattilaisilta. Jos sairaudesta ei kyennyt puhumaan,
ihmissuhteesta jäi puuttumaan avoimuus, mikä taas kuormitti haastateltavan elämää. Myös
Romakkaniemen (2011) tutkimustuloksista tuli esille sama kokemus keskustelun
vaikeudesta läheisten kanssa. Läheiset olivat huomanneet salailun, minkä lisäksi ongelmat
näkyivät muun muassa lasten sosiaalisessa ympäristössä. Perheenjäsenen kuntoutuminen
sai myös lapset käyttäytymään vapautuneemmin.
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“...se tuki mitä tarttetaan puolison jaksamisen kannalta on perheneuvola,
me saadaan häneltä hyvin paljon apua… …uusioperheen toimintaa
pyöritetään. Se on ehkä sellanen että saadaan kaataa se ämpäri siellä.”(8)
Aineisto-otteen mukaan perheneuvolasta saadun tuen merkitys oli suuri, koska sieltä oli
saatu perheelle tukea jaksamiseen ja keinoja perhe-elämän haasteiden ratkaisemiseen.
Kaverisuhteiden huomioiminen kuntoutuksen aikana ei sen sijaan tullut esille
aineistostamme.
“Ei koskaan puhuttu tai kysytty et millanen sun kaveriverkosto on. Sit
kavereille ois toivonu et joskus oltais kysytty mun kavereilta et miten he
jaksaa, tän mun sairauden kanssa.”(6)
Kokemuksena tuli esille, että yhdellä haastateltavalla oli hyviä kavereita, jotka kävivät
usein tapaamassa häntä pitkien sairaalajaksojen aikana. Kaverisuhteet olivat tärkeitä
haastateltavalle ja hän toivoi, että kavereiden jaksamista hänen sairauden kanssa olisi
kysytty.

Ruisniemen (2006)

tutkimuksessa

tuli

esille

kaverisuhteiden

merkitys

kuntoutumiseen. Siinä kuntoutujat kokivat tärkeäksi kavereilta saadun välittämisen sekä
hyväksynnän ja he halusivat antaa aikaa ja tilaa kavereille. Aineistossamme myös muiden
ihmissuhteiden merkitys oli koettu suureksi.
“...ne keskustelut, niistä mulle jäi sellaiset ensimmäiset niinku aidot kaverit
tällä mielenterveysmatkalla, joille pysty puhuu ja kertoo kuinka pahalta
oikeesti tuntuu.” (5)
“Kyllähän ne ihmissuhteet on muuttuneet vuosien varrella, ystävyyssuhteita
on mennyt katki, uusia on tullut sisälle… ...kyllä ihmissuhteilla on hirveen
suuri merkitys. En ole ikinä hävennyt sitä että minkälainen oon, mää oon
aatellu, että jos en tällaisenaan kelpaa niin se on sen toisen häpeä.” (2)
Aineiston perusteella kuntoutumisen eteneminen ja voinnin kohentuminen vaikuttivat
haastateltavan

sosiaalisten

verkostojen

laajenemiseen

ja

ihmissuhteiden

laadun

paranemiseen. Haastateltavat halusivat rakentaa katkenneita ihmissuhteita uudestaan muun
muassa perheenjäsenten kesken ja palauttaa aikaisemmin ihmissuhteissa menetettyä
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luottamusta. Kuntoutumispaikoissa oli myös solmittu uusia ihmissuhteita ja saatu uusia
ystäviä. Nämä uudet ihmissuhteet ja siellä koettu yhteisöllisyys vaikuttivat myönteisesti
kuntoutumiseen.
Aineiston perusteella perheen ja lähiverkoston merkitys näyttäytyi motivaatiossa,
luottamuksessa, yksinäisyydessä, turvallisuudessa/ turvattomuudessa, avoimuudessa ja
vastuussa. Ruisniemen (2006) tutkimustulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia.
Kuntoutumisen

edetessä

sosiaalisissa

suhteissa

tapahtui

muutos.

Kuntoutujan

suhtautuminen muihin ihmisiin muuttui ja sosiaalinen verkosto laajeni sosiaalisen
rohkeuden myötä. Itseluottamuksen lisääntyessä kuntoutujat kykenivät olemaan enemmän
kanssakäymisissä muiden kanssa, mikä vähensi yksinäisyyttä ja sulkeutuneisuutta.

7.2 Sosiaalinen tuki ja ohjaus sekä vuorovaikutus kokonaisvaltaisen
kuntoutumisen perustana
Metteri ja Haukka-Wacklin (2004, 57) ovat määritelleet ihmisen elämänhallintaan liittyvän
sosiaalisen tuen, jonka muotoja voivat olla taloudellinen, henkinen, tiedollinen ja
arviointituki. Aineistostamme kävi ilmi, että arjen sujuminen sekä yhteiskunnalta tarvitun
tuen määrä ja muoto vaihtelivat kuntoutumisen eri vaiheissa.
“Vaikea laittaa yhtäkkiä mitään päivämäärää, että mistä alkaen… …se on
ollu koko mun elämän projekti tämmönen tietynlainen kuntoutuminen.” (7)
Aineiston perusteella kuntoutuminen oli koko elämän mittainen prosessi. Haastateltavien
oli vaikea määritellä kuntoutumiseen kulunutta aikaa. Muutos ja toipuminen etenivät
hitaasti. Sairauden kanssa elämään oppiminen vaati paljon aikaa. Kuntoutuminen oli
kestänyt kaikilla useita vuosia, jopa vuosikymmeniä ja siihen kuului monenlaisia vaiheita.
Rissasen (2015) tutkimuksessa kuntoutumista kuvataan matkaksi, ei päämääräksi.
“Mun parisuhteet kärsi mun elämäntyylistä, mun rahallinen taloudenpito
oli ihan retuperällä. Se oli semmosta jatkuvaa pumppaamista ylös ja alas ja
sillä lailla tietysti hyvin kuluttavaa, ei pelkästään mulle vaan mun
lähipiirille.“ (10)
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Kuntoutumisen alkuvaiheessa elämäntilanne oli koettu kaoottiseksi, yksinäiseksi,
mahdottomaksi ja raskaaksi. Haastateltavat olivat lähteneet hakemaan itse apua
elämäntilanteeseensa ja pahaan oloonsa. Vaikean elämäntilanteen vuoksi heillä esiintyi
suuria elämänhallinnan ongelmia useilla elämän osa-alueilla. Muun muassa sosiaalisten
suhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä taloudellisen tilanteen hoitaminen olivat
haasteellisia.
“Ja tota loppujen lopuksi siinä kävi niin, että mä tosi monta vuotta taistelin
ja jaksoin sillä tavalla että mä sain siirrettyä eräpäiviä viimeisellä
mahdollisella hetkellä. Lopulta mää nostin kädet ylös ja annoin vaan
mennä, sitten meni luottotiedot.“ (11)
Aineiston perusteella haastateltavilla oli kuntoutumisen aikana vaikeuksia toimia
yhteiskunnallisessa

järjestelmässä

sen

byrokraattisuuden

vuoksi.

Koska

omaa

toimintakykyä ei kyetty ylläpitämään sen hetkisessä elämäntilanteessa, se johti
pitkäaikaisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa luottotietojen menettämiseen.
Kuntoutumisen aikana saatu sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta oli ollut vähäistä tai se
oli puuttunut kokonaan. Tuen puuttumisella oli suuri merkitys sen hetkiseen ja tulevaan
elämäntilanteeseen. Haastateltavat kokivat tuen puuttumisen heikentäneen entisestään
vointiaan ja elämäntilannettaan, koska etuuksia oli jäänyt hakematta tai niitä oli haettu liian
myöhään, jolloin niitä ei enää myönnetty. Epätoivoisessa tilanteessa saatu apu koettiinkin
korvaamattomaksi.
“Mä olin aika masentuneessa tilassa niin mä en ois ikinä ilman tän
kyseisen henkilön apua saanu sitä yllykettä ja herätystä siihen että mun
pitää ajatella tätäkin. Sitä mä oon monta kertaa sanonutkin että se on
valitettava tosiasia että monesti sillon ku ihminen on heikoimmillaan niin
sen pitäs niinku jaksaa tehä aika valtavia ponnistuksia mitä tulee
esimerkiksi

just

niin

ku

työttömyyskorvauksia,

asumistukien

ja

toimeentulotukien eteenpäin viemiseksi. Niissä on paljon paperityötä ja
joskus jalkatyötäkin… …en ees tienny kuka hän oli, hän sai ne paperit ja
tiedot ja lähetti ne. Päätökset tuli mulle postissa siis super hienoa,
mahtavaa.”(10)
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“Se otti puhelimen mun luvalla, soitti tuleeko mulle hoitotuki, joo tulee, ja
näin se asia oli tästä vaan hoidettu. Sain sen konkreettisen avun ja sen
kokemuksen, vaikka mulle asiat on hankalia. Mää lykkäisin tuollaisia
asioita parikin viikkoa helposti niin sen pysty tuosta vaan ottaa ja hoitaa, se
oli kyl aika siistiä.” (5)
Aineisto-otteista voi havaita, että taloudellisten asioiden hoitaminen oli huonokuntoisena
ylivoimaisen vaikeaksi ja niiden hoitamista siirrettiin seuraaviin päiviin ja viikkoihin.
Haastateltavat tarvitsivat konkreettista tukea taloudellisten tukitoimien selvittämiseen ja
saadulla sosiaalityöntekijän avulla oli suuri merkitys sen hetkisessä elämäntilanteessa.
Haastateltavat kokivat, että saatu tuki antoi mahdollisuuksia kuntoutumiseen, uuden
elämän rakentumiseen ja identiteetin muuttumiseen. Kettusen ym. (2009) mukaan ihmisen
käsitys toimintakyvystään ja siihen vaikuttavista asioista on yhteydessä hänen sosiaaliseen
toimintaansa, muihin ihmisiin ja omaan identiteettiin. Tässä tutkimuksessa tuen saaminen
merkitsi haastateltaville voimaantumista, vahvistumista ja toimijuuden lisääntymistä.
“Mun mielestä tuen määrä, jokainen tarvii varmaan eri määrän sitä, joku
tarvii vähemmän, joku enemmän, esimerkiksi virastoissa paperisasioissa,
sosiaalisten suhteiden luomisessa… (2) ...kotihommat, on edelleen hirveen
vaikeeta. Sellast apua tarvisin…” (5)
Kuntoutumisen myötä hoidollisen tuen tarve väheni huomattavasti tai sitä ei tarvittu enää
lainkaan. Sosiaalisen tuen muoto muuttui kuntoutumisen edetessä ja tiedollisen tuen tarve
kasvoi suuremmaksi kuin konkreettisen tuen tarve. Edelleen haastateltavat tarvitsivat
yksilöllisesti tukea arkeen liittyvissä asioissa, kuten kotiaskareiden hoitamisessa, laskujen
maksamisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa. Haastateltavat kokivat tarvitsevansa
ohjausta ja tukea arjen toimintojen aloittamiseksi. Yhteiskunnallinen järjestelmä ja siihen
kuuluvat palvelut oli koettu kuitenkin tarpeellisiksi.
“...yhteiskunta, sosiaalitoimi, perheneuvola, poliklinikka, lastenvalvonta on
toiminut todella hienosti... …kaikki on toiminu, ne on rakentaneet
verkoston, tukiverkosto on rakennettu todella hienosti… …silloin se on ollut
voimavara ja kyllä yhteiskunta haluaa auttaa ihan kaikkia… ...taloudellista
apua ei olla saatu.” (8)
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Aineiston perusteella haastateltavat arvostivat yhteiskunnalta saatua apua ja tukea. Muun
muassa työvoimahallinnon palveluista oli saatu apua ja se toi positiivista asennetta
kuntoutumiseen. Sosiaalihuollon keskeinen tavoite onkin vahvistaa ja tukea sosiaalista
toimintakykyä, jotta ihmisen kyky olla ja toimia yhteiskunnassa säilyy kaikissa
elämäntilanteissa. Aineiston perusteella haastateltavat arvostivat yhteiskunnalta saatua
apua ja tukea. Saadun tuen merkitys tuli esille luottamuksena ja välittämisenä. Kun
haastateltavat saivat oikeanlaista kannustusta ja tukea, se vei kuntoutumista eteenpäin ja
auttoi pysymään mukana yhteiskunnan toiminnoissa.
“Onhan se niin, että se stigma jonka yhteiskunta ja sitä kautta myös itse
asettaa itselleen, niin onhan sillä ihan järjettömän iso merkitys. Et sitten
mä muistan kun jossain vaiheessa oon katsonut teeveetä ja siellä on puhuttu
syrjäytyneistä nuorista ja mä muistan sen fiiliksen että määhän oon tuo.
Enpä voinut ikinä kuvitella. Ja jotenkin monesti se ihminen ite pitää ihteään
pois sieltä yhteiskunnasta, ei kuulukkaan eikä se yhteiskunta sitä
ottaiskaan, mutta eipä se sinne yritä mennäkkään. Näin ite tein ja
ajattelen.”(11)
Huonon voinnin pitkään jatkuminen sai haastateltavan pohtimaan omaa yhteiskunnallista
asemaansa ja omaa syrjäytymistään. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella
tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Annettava tuki
yhdessä päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen kanssa muodostavat kokonaisuuden yli
sektorirajojen. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen ehkäisee syrjäytymisestä.
Tutkimustulokset osoittivat, että haastateltavien saamalla sosiaalisella tuella ja ohjauksella
oli merkitystä heidän elämäntilanteelleen.
Koukkarin (2010) mukaan kuntoutuminen on myös sosiaalinen investointi, joka palautuu
moninkertaisena takaisin yhteiskuntaan. Hän tuo tutkimuksessaan esille sosiaalisen
hyvinvoinnin viisi ulottuvuutta, joiden kautta ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan ja siinä
oleviin sosiaalisiin tehtäviin. Sosiaalinen yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että ihminen näkee
sosiaalisen elämän merkityksellisenä. Kun ihminen näkee yhteiskunnan mahdollisuuksia
sisältävänä kokonaisuutena, tarkoittaa se sosiaalisen toteuttamista. Sosiaalinen integraatio
on ihmisen kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta. Sosiaalisella hyväksymisellä tarkoitetaan
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muiden ihmisten hyväksymistä. Sosiaalinen myötävaikutus taas tarkoittaa, että ihminen
kokee itsensä hyödylliseksi yhteiskunnalle.
“...tosi hieno juttu että ihmiset uskoi ja että ennen kaikkea kuinka isoja
päätöksiä tehdään jos on isot rahat kyseessä, että kannattaako tähän
satsata, haluaako tälläinen kaveri toipua, haluaako tehdä ittensä kanssa
töitä... …ei ollu sitä näyttöä pohjalla, sanoin että en halua tätä elämää, tein
kaikkeni omalta osaltani, mun osuus oli isostikkin mukana, mutta se että sai
niitä maksusitoumuksia, jos niitä ei ois saanu, ois ollu hyvin erilainen se
matka.”(1)
Aineisto-otteesta voi havaita, että maksusitoumuksen myöntämisellä hoitoon oli iso
merkitys. Kun yhteiskunta luotti ihmisen kuntoutumisen mahdollisuuteen ja näki hänet
arvokkaana, sellaisena johon kannatti panostaa, lisäsi se hänen itsearvostustaan,
luottamustaan ja motivaatiotaan. Kuntoutumisprosessin aikana olisi kuitenkin ollut tarve
suuremmalle sosiaalityöntekijän työpanokselle.
“Se on niin valtavan tärkeää, että se sosiaalityöntekijä osaa jutella tästä
verkostosta että onko sulla minkälaisia juttuja, tervehtymisen kannalta
lääkärin työ katoaa, jos tätä toista työtä ei tehdä kunnolla, ne pitäis viedä
niin käsi kädessä ja tukea toisin ja tehdä yhdessä. Erittäin tärkeä asia se on
että sitä huomioidaan mutta suoraan lääkinnällisellä puolella sitä ei pystytä
huomioimaan, se on erittäin tärkeä asia että se tuodaan siihen.” (8)
“Oon miettinyt jälkeenpäin et en oo osannut käyttää tätä järjestelmää
oikein, jollakin voi olla sellainen kokemus, ettei saa apua. Mä oon saanut ja
välillä musta on tuntunut et oon jäänyt sellaiseen kasvottomaan
hoitojärjestelmään pörräämään, ja sieltä oli vaikea päästä pois. Jumiuduin,
ja vedin sellaista kierrosta siellä. Ja mun kaikki sairaalajaksot kesti aina
äärettömän pitkään... …et jotenkin mä vain sitten jäin sinne, jäin jumiin
sinne.” (11)
Haastateltavat olisivat tarvinneet kokonaisvaltaista sosiaalityöntekijän tukea ja ohjausta,
jolloin ihmisen ympäristö olisi voitu huomioida paremmin ja häntä olisi voitu tukea
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kuntoutumaan siinä ympäristössä. Haastateltavat eivät osanneet tai heillä ei ollut
voimavaroja pyytää yhteiskunnalta tukea ja ohjausta. He pohtivat myöhemmin
yhteiskunnallisen

järjestelmän

hyödyntämättömyyttä;

heille

se

oli

merkinnyt

kuntoutumisen hidastumista ja taloudellisia vaikeuksia. Karjalaisen ja Vilkkumaan (2004,
21) mukaan kuntoutumisessa on oleellisinta tukea ihmistä voimaantumaan hänen omassa
ympäristössään. Myös Metteri ja Haukka-Wacklin (2004, 53) vahvistavat saman
näkökulman. Heidän mukaansa kuntoutuminen ei etene toivotusti, jos ihmisen ympäristö
jää huomioimatta, koska ihmisen arki ja sen vaikeudet voivat tulla kuntoutumisen esteeksi.
”Mennään kuntoutukseen että se on sit joku semmonen erillinen kupla
yhteiskunnasta joka sit pyörii siellä ja siitä pitäisi sitte jotenkin pompata
takasin vaan, että jotenkin pysyttäis jatkuvasti jollain napanuoralla kiinni
siinä että mitä tapahtuu ulkopuolella. Vähintäänkin kannustetaan pitämään
se harrastuspuoli tai on sitte opiskelu tai jopa työssäkäynti, tällaiset asiat,
niihin tartutaan että se elämä menee päivästä toiseen kuitenkin
raiteillaan.” (10)
Tutkimustulokset osoittivat, että kuntoutumisen aikana haastateltavia ei riittävästi
kannustettu pitämään kiinni yhteiskunnallisesta suhteesta tai kuntoutuksen ulkopuolisista
asioista. He kokivat, että yhteiskunnan toiminnoissa mukana olo olisi ollut tärkeää ja se
olisi

vahvistanut

toimintakykyisyyttä.

Tutkimustulosten

mukaan

myös

oikea-

aikaisuudella on yhteys haastateltavan vointiin.
“Samaten sitten on sellainen asia, minkä mää siinä vaiheessa tajusin kun
mun viimeinen terapia loppui, mun mielestä juuri oikeaan kohtaan. Olin en
ihan kunnossa, mutta melkein kunnossa, et mä pärjäsin yksin ja siinä
vaiheessa terapeutti pisti mut pihalle: sä selviät, heippa, ja tota niin musta
tuntuu että aika moni terapia myös jatkuu jatkuu jatkuu ja jatkuu ja sitten se
tekee sen että se huonontaa vointia kun vellotaan niissä asioissa. Se olis
mun mielestä sellainen asia, mistä pitäisi puhua. Oikeaan aikaan ja oikea
pituus siinä.”(11)
Aineisto-otteen perusteella kävi ilmi, että kuntoutujan voi olla vaikea päästä pois
hoitojärjestelmästä, vaikka kuntoutuminen olisi hyvässä vaiheessa. On tärkeää, että
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kuntoutus lopetetaan oikeaan aikaan. Aineisto-otteesta voi havaita, että asioiden
uudelleen puhuminen voi huonontaa kuntoutujan tilannetta silloin, kun ei enää tunneta
tarvetta miettiä menneisyyttä.
“Ehkä se et sitte ku jollekki ihmiselle tulee se kipinä et nyt mä haluun päästä
eteenpäin ja parantua et siihen tartuttais heti... …et siihen tartuttaisiin heti
siihen kipinään, et tuettaisiin ja ohjattaisiin ja näin.” (6)
Silloin, kun ihminen kokee, että nyt olisi oikea aika mennä eteenpäin ja parantua, siihen
tulisi tarttua heti ja tukea kuntoutujaa hänen tavoitteensa mukaisesti. Myös
Romakkaniemen (2011) tutkimuksessa tuli esille oikea-aikaisuuden merkitys. Jotta
kuntoutumisen prosessi etenee, sitä on arvioitava jatkuvasti ja pohdittava missä vaiheessa
kuntoutuja on. Erilaiset toimenpiteet eivät tue kuntoutumisprosessia, jos ne on ajoitettu
väärin.
“Sitte ne jotenki päätti tän kaiken vuosien taivalluksen niin että se ei vaan
ollu kummassakaan tapauksessa kylmä lopetus, että tää on nyt tässä, vaan
se oli myöskin samalla semmonen keskustelu, että uskotaan, että sää oot nyt
selkeesti tavoittanut sen mihin oot pyrkiny ja ollaan pyritty ja nähty ja nyt
oot niin ku vahvempi ja muuta, niin kyllä se on loistava semmonen selkään
taputus lopuksi ja oikeanlainen kannustus vielä ihan loppuun.”(10)
Aineisto-otteen

perusteella

haastateltava

arvosti

kuntoutuksen

lopussa

käytyä

loppukeskustelua, jossa häntä oli kannustettu ja luotu uskoa tulevaisuuteen. Keskustelu oli
ollut hänen itsetuntonsa kannalta merkittävä asia ja vahvistanut uskoa omaan pärjäämiseen.
“...on jaksanu ja selvinny niin vaikeeta ja masentavaa toivotonta ja
näköalatonta on ollu, en ole luovuttanut, en osannu edes kuvitella että
elämä voi muuttua helpommaksi tai paremmaksi. Elämä on nyt ihan hyvää,
vaikkei ihmeellisiä odotuksia olekaan, mutta joku semmonen positiivinen
olettamus huomisesta. Elämä on ihan kivaa”. (3)
“...merkityksellistä että saa itselle evästä ja sitä kautta oivalluksia ja oppii
ymmärtämään ja näkemään asioita paremmin.” (7)
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Kuntoutumisen aikana oli saatu työskentelytapoja oman elämän hallitsemiseen.
Elämänhallinnan jäsentyminen uudelleen merkitsi luottamusta tulevaisuuteen, vahvisti
itsetuntoa ja tuotti iloa. Ihmisen ja yhteiskunnan välinen suhde oli merkityksellinen ja
aineiston perusteella haastateltavat kokivat sen tärkeäksi. Yhteiskunnalta saadun
sosiaalisen tuen ja ohjauksen merkityksinä olivat arvostus, turvallisuus, luottamus ja
osallistuminen.
Romakkaniemen ja Väyrysen (2011) tutkimustulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia.
Molemmissa tutkimuksissa toimintakyvyn huomioimiselle oli annettu sama merkitys.
Toimintakykyisyys merkitsi pystyvyyttä toimia arjessa ja yhteiskunnassa. Saatu henkinen
tuki merkitsi arvostamista, välittämistä, luottamista ja se vahvisti toimintakykyä. Tämän
tutkimuksen aineisto-otteista tuli esille, että kun elämän pohja ja perusasiat olivat
kunnossa, kuntoutuminen oli mahdollista. Näiden merkitysten kautta tuli hallinnan ja
pystyvyyden tunteet sekä onnistumisen kokemuksia ja luottamusta itseen.
Sosiaalihuoltolaissa tuodaan esille monialaisen yhteistyön merkitystä. Laaja-alaisella
sosiaalityöllä vahvistetaan ihmisen toimintamahdollisuuksia. Lain mukaan tulee lisäksi
huolehtia, että ihmisen saamat palvelut ovat riittäviä ja hänen tuen tarpeensa mukaisia.
Yksilöllisten tarpeiden määrittelyn kautta varmistetaan ihmisen tarvitsema oikea-aikainen
tuki, jonka tulee sisältää riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Kun laissa esiin tulevat
asiat huomioidaan kuntoutumisessa, vahvistetaan kuntoutumisen onnistumista. Aineiston
perusteella tämä ajatus vahvistui tässä tutkimuksessa.
Sosiaalinen orientaatio syventää kuntoutuksen sisältöä, vaikka sen lähtökohtana olisi jokin
muu kuten esimerkiksi lääketieteellinen orientaatio. Vaikka ihmistä voidaan kuntouttaa
lääketieteellisesti, vaatii kehon eri osien kuntouttaminen paitsi toimintaa, myös ihmisten
välistä vuorovaikutusta, jolloin siitä tulee sosiaalista. Sosiaalista orientaatiota toteutettaessa
palvelujärjestelmässä tulee olla tilaa kokonaiselle ihmiselle. Kuntoutuksessa korostetaan
dialogisuutta ja kaikkien näkökulmien tarpeellisuutta. Kuntoutujan tilanne vaikuttaa siihen,
mikä näkökulma korostuu kuntoutuksessa. (Karjalainen & Vilkkumaa 2004, 21–24;
Vilkkumaa 2004, 30; Metteri & Haukka-Wacklin 2004, 58–59.) Aineiston perusteella
sosiaalisen orientaation käyttäminen vahvisti kuntoutuksen vaikuttavuutta päihde- ja
mielenterveyspalveluissa.
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Vuorovaikutuksen onnistuminen edellytti luottamuksen syntymistä työntekijän ja
kuntoutujan välille. Luottamuksellinen suhde merkitsi paljon, se antoi toivoa ja voimaa
tulevaan, vei kuntoutusta eteenpäin ja lisäsi kuntoutujan hyvinvointia.
”Ja täytyy sanoa, että se mikä siinä on kans ollut siinä niin kun erityistä ja
erilaista muihin verrattuna niin on myös se semmonen luottamus mikä
meidän välillä oli… …eihän siitä voi tulla mitään, jos se toinen ei usko mitä
mä sille sanon.”(11)
Tässä tutkimuksessa luottamus liittyi vuorovaikutuksessa koettuun kuulluksi tulemiseen.
“Löyty se oikea ihminen joka oikeesti kohtasi mut, joka niin kuin ei edes
halunnut alussa kuulla mun diagnooseja, niinku ihan aidosti halusi tutustua
muhun ja kuulla siitä mun tilanteesta, niin se kohtaaminen oli se, joka mun
mielestä teki sen, sai ymmärtämään että olen jotakin muutakin kuin
diagnoosit, joita mun papereissa lukee. Ja yleensäkkin siellä, musta tuntuu,
että siellä terapeutin luona luotiin mun elämälle sellainen turvallisuus, joka
oli ennen ikään kuin sellainen, että sieltä putosi tosi helposti läpi, niin sitten
luotiin sellainen pohja, josta ei mene läpi.” (11)
“Sain uuden työntekijän ja musta tuntu että se jotenkin pysähtyi minuun.
Mää koin, et ihan oikeesti tota kiinnostaa, se kyselee, se juttelee ja heittää
semmosii kommentteja ja vinkkejä, mä oikeesti sain siitä paljon enemmän
kuin niistä aikaisemmista.” (3)
Luottamukselliseen suhteeseen liittyi ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Aineistootteista tuli esille, että haastateltava arvosti työntekijän kykyä kohdata ihminen aidosti.
Myös Juhila (2006, 96) korostaa ihmisen aitoa ja kokonaisvaltaista kohtaamista.
Kohtaamiseen liittyvät kokemukset sisälsivät tässä aineistossa arvostavan, inhimillisen,
aidon ja kokonaisvaltaisen tavan, jotka eheyttivät haastateltavaa ja lisäsivät omanarvon
tunnetta.
“Kyllä mulla oli vuosikausia semmonen sama henkilö joka oli kauheen
inhimillisen tuntunen vaikka oma tilanne oli se mikä oli, ei tarvinut koskaan
kokea niin että hävetä tai alemmuudentunnetta että mää nyt tulen teiltä
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kerjäämään rahaa siinä oli ihminen paikallaan jos olis ollu toisenlainen se
olis voinu viedä vielä paljon huonompaan tilanteeseen.” (10)
“Niin siinä olis kyllä monta kertaa voinut istua melekeen kuka vaan joka
ois saattanut olla asiallisempi kun ns terapeutti, siinä on pitkälti siitä kiinni
että jos hän on oikealla tavalla inhimillinen ihminen niin hän pystyy sitä
ihmisyyttä antamaan paljo enemmän kuin sitten kouluja käyny jolla on
tarkka mielikuva, että nyt kun olen terapeutti mä olen tällainen mun täytyy
kysyä nämä asiat vastata siihen tällä tavalla... …tulee semmonen tunne että
se ei ole oikeesti kahden ihmisen välistä keskustelua se on niinku leipätyötä,
voi kuulostaa pahalta mutta se on totta… …sen tunnin se on läsnä.” (3)
Ikäheimo (2008, 23) tuo esille kunnioituksen liittymisen sosiaaliseen toimintaan. Ihmisen
näkemyksiä ja arvostelukykyä ei voida ohittaa toiminnassa, johon ihminen on osallisena.
Kunnioitus tukee ihmisen kehitystä. Haastateltavien kokemukset arvostuksen saamisesta
liittyivät oikeanlaiseen tukemiseen, joka oli kiinnostunutta, kannustavaa, kunnioittavaa ja
inhimillistä kahden ihmisen välistä keskustelua. Arvokas kohtaaminen merkitsi
kunnioitusta, minkä seurauksena tilanteessa oli voitu olla kokematta häpeää tai
alemmuudentunnetta. Haastateltavien kokemukset oikeanlaisen tukemisen yhteydestä
arvostukseen olivat yhteneväisiä Metterin ja Haukka-Wacklinin (2004) näkemysten
kanssa. He ovat esittäneet kuntoutujan tarvitsevan sosiaalista tukea, johon sisältyy
arvostavan, välittävän ja vahvistavan elementit. Sosiaalista tukea voidaan kokea
vuorovaikutussuhteessa ja sen kaikki elementit tulee huomioida kuntoutuksessa, jotta se
edesauttaa kuntoutumista (emt., 55–56.)
“Sosiaalityöntekijä ainakin niinku sillä tavalla et mää en oo toisenluokan
kansalainen, jonkulaisen tunteen kuitenkin sitä kautta sain että oon
oikeutettu olemaan ja elämään ja yrittämään niillä resursseilla mitä mulla
oli...”(3)
Aineisto-otteesta voi havaita, että kohtaamistilanteet eri toimijoiden kanssa olivat
haastateltaville kokemuksina hyvin tärkeitä. Tärkeitä niistä tekivät niille annetut
merkitykset, joista tärkein oli arvostaminen. Romakkaniemen (2011) tutkimustuloksissa
näyttäytyi myös tärkeänä arvostuksen välittäminen ihmiselle sillä, kun työntekijä osoitti
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kiinnostusta ihmistä kohtaan. Tunne työntekijän kiinnostuksesta oli merkittävä kokemus.
Se kertoi siitä, että työntekijä oli aidosti kiinnostunut ja välitti ihmisestä.
Kohtaaminen ja vuorovaikutus eivät aina onnistuneet. Seuraavasta aineisto-otteesta käy
ilmi, että haastateltavan huonoksi kokema vuorovaikutus aiheutti hänelle syyllisyyden ja
arvottomuuden tunteita.
“...se tenttas vähä syyllistävällä tavalla... …niin mä menin vielä enempi
rikki tai syyllistyin... ...arvottomuuden tunne voimistui vaan enempi ja
enempi. Ne oli arkoja asioita… ...mä oon menny hakee apua niin en mä
halua syyllistyä enempää.” (7)
“...kävin kerran viikossa puhumassa niitä ja näitä, mut näin jälkikäteen
ajateltuna se olis voinu olla tehokkaampaa, se työntekijä ei oikein saanu
puskettua mussa niitä asioita mitkä olis ollu tärkeitä.”(3)
Edellisestä aineisto-otteesta tuli esille, että sellaista työntekijää, jonka kanssa olisi ollut
luontevaa prosessoida asioita, ei aina löytynyt heti. Toimimaton suhde ei antanut työkaluja
oman elämän hallitsemiseen, mikä heikensi kuntoutuksen vaikuttavuutta. Rissanen (2015)
kuvaa

tutkimuksessaan,

että

toimimattomasta

suhteesta

puuttuivat

dialogi

ja

vuorovaikutus. Niiden tilalle tulivat työntekijän ja kuntoutujan erilliset monologit.
Yhteinen kieli ja ymmärrys jäivät saavuttamatta.
Aineiston perusteella kuulluksi tuleminen oli tärkeää. Se oli ihmiselle voimaannuttava
kokemus. Myös Koukkari (2010) tuo tutkimuksessaan esille sellaisten kuntoutumista
edistävien tekijöiden tunnistamista, jotka liittyivät ihmisen kuunteluun ja tulkitsemiseen,
jotta hänen äänensä välittyisi toimijoille. Osa haastateltavistamme oli ollut pitkissäkin
kuntoutussuhteissa, mutta he eivät kokeneet tulleensa kuulluiksi.
“Mutta jos vielä niinku enemmän ois tullu sellasii kysymyksii enemmän niin
että mitä sää aattelet että mikä olis hyvä että me tehtäis yhdessä. Se ois
voinu sitä kuntoutusta muuttaa ja kääntää ja oisin ehkä uskaltanu kertoa
asioita, tuntu vähän tyhmältä että enhän mää tällaisiin voi kertoa.”(5)
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Vuorovaikutussuhde eteni yleensä työntekijän määrittelemällä tavalla. Työntekijän
esittämät kysymykset kuntoutujan omista toiveista olisivat voineet lisätä ymmärrystä
omasta tilanteesta, lisätä motivaatiota ja muuttaa kuntoutumisen suuntaa. Seuraavista
aineisto-otteista käy ilmi, että vaikka asiakassuhteessa oli kysytty yksilöllisiä toiveita
kuntoutuksen suhteen suunnitelmaa tehtäessä, toiveita ei kuitenkaan huomioitu
käytännössä. Tämän kokemuksen merkitys liittyi arvostukseen, jota ei oltu koettu
tilanteessa.
”Jotenkin kyse ei ole siitä tuen määrästä vaan se on siitä että minkälaista
yksilöllisempää se olis… …yksilöllisyys että osaittais huomioida ihmiset
niinku yksilönä… …niinku ihmisen tosi tarkka kuuleminen… …sen asian
kuuleminen vaikkei ois yhtään mahollisuutta toteuttaa… Se on mun mielestä
tärkeetä.” (7)
“Siellä olisi ollut mahdollisuuksia mutta mun mielestä niitä ei hyödynnetty
tarpeeksi… …jotenkin niinku löytää ne ihmisen asiat yksilöllisesti niinku
asiat mitkä sitä ehkä vie eteenpäin ja kuntouttaa ja sitten lähetään tukemaan
niitä. Sitä jotenkin toivois.” (11)
”Mun mielestä olis parempi jos pystyttäis sitä potilasta kuuntelemaan
enemmän ja räätälöimään hänelle oma kuntoutussuunnitelma. Musta tuntuu
aikoinaan et mua ei kuunneltu ja vaikka kuunneltiin niin niitä ei missään
huomioitu.” (4)
Aineiston perusteella yksilöllisen suunnitelman laatimisessa tulisi ottaa huomioon ihmisen
yksilölliset ominaisuudet. Yksilöllisten tarpeiden tiedostamisen jälkeen tulisi ihminen
ohjata niihin palveluihin, joita hän aidosti sillä hetkellä tarvitsee. Tässä aineistossa
yksilöllisyyden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen kuntoutumisessa oli merkittävää.
Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet aina tulleensa yksilöllisesti huomioiduksi.
Myös Laitilan (2010) tutkimustuloksissa yksilöllisyyden huomioimiselle oli annettu
merkitystä. Siinä asiakkaat toivoivat, ettei heitä laiteta tiettyyn muottiin, jossa asiakassuhde
etenee tietyn ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. On tärkeää nähdä asiakas yksilönä
omassa tilanteessaan omien tuen tarpeidensa kanssa. Asiakassuhteen keskipisteenä ei saisi
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olla asiakkaan ongelma, vaan sen tulisi olla ihminen, jolla on tuen tarve ongelmansa
vuoksi.
”Yksilöllisyys on se yks iso asia minkä takia mää haluan olla ja minkä eteen
haluan toimia kokemusasiantuntijana on se että kuntoutukseen saataisiin
lisää yksilöllisyyttä.” (5)
Haastateltavat kokivat yksilöllisyyden huomioimisen hyvin tärkeäksi ja he halusivat olla
kokemusasiantuntijoina jakamassa tietoa eri toimijoille siitä, kuinka tärkeää on huomioida
ihminen yksilöllisesti kuntoutumisprosessissa. Karjalainen ja Vilkkumaa (2004) korostavat
niin ikään yksilön asemaa kuntoutumisessa. Heidän mukaansa kuntoutuksen suunnittelussa
huomioidaan yksilöllisesti ihminen, hänen ympäristönsä sekä vuorovaikutussuhteensa ja
näitä lähdetään vahvistamaan. Vuorovaikutussuhteet ovat kuntoutuksen voimavara, ja siinä
vahvistetaan ihmisen omien mahdollisuuksien näkemistä, itsetuntemusta ja toimijuutta.
(emt., 12, 20.) Kuntoutumista veivät eteenpäin kuulluksi tuleminen sekä kannustavan ja
inhimillisen työntekijän löytäminen.
”Hän oli semmonen hyvin kannustava ja kiinnostunut ja niinku inhimillinen
sillä lailla että tota terapeuttinen kun mulla on ollut täs semmosia jotka
tavallaan hyvin ikävä sanoo et kliinisiä et niinku hyvin etäitä… …mut siinä
tilanteessa mä tarttin lähemmän niinku ihmisen jonka kanssa sitten käydä
tätä kuntoutumisen viimeisiä vaiheita läpi. Tai ainakin valaa muhun sitä
uskoo et musta alko tuntuu että tää loppuu pikkuhiljaa.” (10)
“...loistavaa siinä, että hän pisti mut aktiivisesti tekemään ja toimimaan ja
miettimään... …jälkeenpäin kun mietti et kyllähän se on ittestä vaan kiinni.
Et helpompihan olis ollu monta kertaa vaan niinku jättää... …nostaa kädet,
mä en jaksa, et tehkää joku muu tä homma .” (9)
Aineisto-otteesta käy ilmi, että työntekijän läsnäolo, todesta ottaminen ja kuunteleminen
auttoivat toimivan suhteen syntymisessä. Haastateltavat arvostivat hyvän työntekijän
ominaisuuksina laajaa asiantuntemusta, kykyä luoda suotuisa ilmapiiri, kykyä ohjata
syvällisiin keskusteluihin ja läsnäoloa tilanteessa. Aineiston perusteella vuorovaikutuksen
laadulla oli haastateltaville suuri merkitys. Vuorovaikutus näyttäytyi aineistossa
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kuuntelemisena, kokonaisvaltaisena ja yksilöllisenä kohtaamisena, aitona kiinnostuksena,
kannustuksena sekä kunnioituksena. Haastateltavat antoivat vuorovaikutukselle monia
merkityksiä:

arvostus,

itsetunto,

yksilöllisyys,

luottamus

ja

kokonaisvaltaisuus.

Vahvimpana merkityksenä oli arvostus.
Useissa tätä tutkimusta tukevissa aikaisemmissa tutkimuksissa tuli ilmi samansuuntaisia
merkityksiä, joita oli annettu vuorovaikutukselle. Romakkaniemen ja Väyrysen (2011),
Romakkaniemen ja Kilpeläisen (2013), Rissasen (2015) ja Laitilan (2010) tutkimuksissa
tuli kuntoutumista edistävinä tekijöinä esille arvostus, luottamuksellinen yhteistyösuhde,
aito kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Laitilan (2010) tutkimustulosten mukaan
asiakkaat

odottivat

kokonaisvaltaisuutta,

työntekijän
välittämistä.

aidolta

kohtaamiselta

Kuntoutumisessa

yksilöllisyyttä

kokonaisvaltaisen

ja

tilanteen

selvittäminen vaati elämänolosuhteiden, kuten työn, asumisen ja toimeentulon ja
sosiaalisen verkoston mukaan ottamista. Välittämiseen kuuluivat ajan antaminen,
suhtautuminen asiakkaan tilanteeseen, kuulluksi tuleminen, positiivinen ilmapiiri ja
asiakkaan ottaminen vakavasti sekä häneen uskominen. Omissa tutkimustuloksissamme on
samoja elementtejä, jotka aineiston perusteella liittyivät aitoon kohtaamiseen.

7.3 Yhteisöt edistämässä osallisuutta ja toimijuutta
Niemelä on pohtinut sosiaalisen käsitteen määrittelyssä ihmisen yhteyttä toisiin ihmisiin.
Hän kuvaa ihmisen tarvetta elää hyvinvointia parantavissa ryhmissä tai yhteisöissä sekä
saada niistä tunnustusta ja kunnioitusta. Ryhmäytymisen kautta ihminen muodostaa
sosiaalista todellisuutta, joka on osa elämisen ympäristöä. Ihminen laajentaa toimijuuttaan
yli omien rajojensa ja sosiaalista toimintaa syntyy yksilön, ryhmän tai yhteisön ansiosta.
(emt., 2008, 223.) Juhilan (2006) mukaan yhteisö on parhaimmillaan voimavara ihmiselle.
Se lisää voimavaroja, osallistuttaa ja voimaannuttaa. Ihmisten väliset suhteet synnyttävät
keskinäistä luottamusta ja vastavuoroisuutta. Myös Ikäheimon (2008) mukaan sosiaalisella
on yhteys ihmisen kokemaan hyvinvointiin. Vilkkumaa (2004) on tämän lisäksi todennut,
että jokainen ihminen tarvitsee hengissä pysyäkseen sosiaalista kanssakäymistä toisten
kanssa. Tämä tutkimus vahvisti edellä kuvattuja asioita.
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“Kyllähän itsetunto nousi kuntoutumisen myötä sillä lailla, että rupes
itsekkin uskomaan että kykenee ja pystyy.” (2)
“Aivan mielettömän mahtava elämys että mää oikeesti pystyn tekemään
tätä ohjeen mukaan. Se oli niin mahtavaa mää pystyn johonkin, se oli
kaikkein paras siinä ja sitten se sosiaalinen ne toiset ihmiset kuntoutujat
joiden kanssa käytiin keskusteluita. Se oli se merkittävä juttu.” (5)
Haastateltavat arvostivat ja kokivat tärkeäksi myös sen, että oli paikka, mihin mennä.
Toiminnoista

selviytyminen

esimerkiksi

kuntouttavassa

työtoiminnassa

vaikutti

itsetunnon nousuun. Muiden ihmisten kanssa toimiminen vahvisti yhteiskunnallista
osallisuuden tunnetta sekä vähensi yksinäisyyttä.
“Sit tietysti jos pystys elämään tätä tavallista arkea ja oleen työelämässä
että… …ne tapaa mennä vähä käsi kädessäki...”(4)
“Uusi yhteisö on tullu, joka on tukenu eri elämänvaiheissa, jolla on
elämänkokemusta, on ammattitaitoa, on vaikka mitä tietoa tavallisesta
elämästä. Ei ollu kokemusta ku ei ole päihteitä, että miten arjen asioita
käsitellään, hyvin paljon oon saanu arjen vinkkejä, sillä tavalla ihmisiä
kenen kanssa on voinu puhua kaikista asioista, tosi iso merkitys, lahja mun
elämässä, arvostan pitkälle.”(1)
Aineisto-otteista kävi ilmi, että haastateltavat arvostivat tavallista arkea ja arjen
sujuvuutta. He kokivat sen tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi elämässään. Aina
kuntoutujalla ei ollut kokemusta siitä, miten tavallisessa arjessa toimitaan ja miten arjen
asioita käsitellään ilman päihteitä. Uudenlaisen elämäntavan opettelussa uusilla
sosiaalisilla verkostoilla oli suuri merkitys, koska ne tukivat siinä ja kuntoutuja sai
neuvoja arjen askareisiin. Haastateltavat arvostivat verkostolta saatua tukea suuresti.
Myös Romakkaniemen (2011) tutkimuksessa kuntoutuminen oli yhteydessä arjen
sujuvuuteen. Aineiston perusteella huono vointi johti siihen, että arjen rutiineista ei enää
suoriuduttu. Arkirutiineista selviytyminen ja niiden hoitaminen olivat yhteydessä hyvään
vointiin ja niissä onnistuminen toi kokemuksia pärjäämisestä. Seuraavista aineisto-
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otteista tulee esille haastateltavien huonot kokemukset kuntouttavan työtoiminnan
painottumisesta liikaa työn tekemiseen.
“Kuntouttava työtoiminta on hyvä juttu jos se toimii mutta huono juttu jos
se ei toimi, mää kauheesti huudan tänä päivänäkin sen perään että pitää
ottaa yksilö ja yksilön tarpeet huomioon, oon huomannu että sää jäät vähän
sinne taka-alalle, oon saanu sitä itsekki kokea, että aina ei muisteta sitä
että jokainen on eri viivalla, eri kohdassa sitä omaa kuntoutusta, tavallaan
ei saisi vaatia liikaa, kuntouttava työtoiminta on kuntouttavaa työtoimintaa,
eikä työntekoa mun mielestä kaks eri asiaa.” (2)
“...oli määritelty vartin kahvitunti niin sitten kun me ihmiset löydettiin
toisemme, toiset kuntoutujat kahvipöydän äärellä et ei oo totta et sulla on
tollanen kokemus niin määkin oon sen kokenut ja saatettiin vaikka alkaa
miettimään jotain työkuvioita ja mitä vaan ja löydettiin yhtäläisyyksiä
haluttiin alkaa keskustelemaan auki sitä mikä ois tukenu kuntoutumista
mikä olis ollu ihan mahtavaa nyt meillä on ratkaisun avaimet käsissämme
nyt puhutaan. Mää ainakin koin sen niin. Sit sieltä tulee joku työntekijä
joka on silleen että no niin töihin töihin… …että unohdettiin just se
sosiaalisuus ja mitä siitä voi parhaillaan saada, me oltiin tekemässä sitä
keskenämme toisten kuntoutujien kanssa ja meidät hätisteltiin tekemään
sitä työtä mikä ei millään tavalla suoranaisesti liittyny meidän
kuntoutumiseen.” (5)
Haastateltavat toivoivat, että toiminta olisi suhteutettu kuntoutujan sen hetkisiin
voimavaroihin, ettei se kävisi heille liian raskaaksi. He toivoivat myös riittävästi aikaa
niille hyville keskusteluille mitä muiden työtoimintaan osallistuvien kanssa syntyi.
Haastateltavat olivat kuntoutumisen aikana osallisina monenlaisissa verkostoissa
esimerkiksi työ- tai päivätoiminnassa. Tutkimustulokset osoittivat, että toiminnan merkitys
oli suuri haastateltavan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisessa.
“On tavattoman suuri merkitys, sitä kautta sain taas elämästä kiinni,
tavallaan pääsin kotoa pois ja sain otetta elämään. Tää kuntouttavaan
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työtoimintaan lähteminen paransi huomattavasti mun elämänlaatua, vaikka
se olisi aluksi hirveen raskasta ja tosi väsyttävää ku pääsi kotiin, se tunne,
olin ollut neljä tuntia kuntouttavassa, olin ehkä saanu jotain aikaseksi.
Olihan se hirveen palkitsevaa, tunsi itsensä tärkeäksi.” (2)
Aineiston mukaan lähiverkosto ei riittänyt tuomaan osallisuuden kokemusta. Haastateltavat
tarvitsivat ulkopuolisia ihmisiä kuten työtoiminnan vertaisia, jotka toivat osallisuutta ja
elämän sisältöä, mitä sitten pystyi jakaa muiden ihmisten kanssa. Osallisuus merkitsi
kokemusta siitä, että oli tärkeä ja se auttoi saamaan kiinni elämästä ja paransi
elämänlaatua. Sen sijaan itselle sopimattomaan ryhmään osallistuminen saattaa päinvastoin
huonontaa vointia.
“Se on semmonen elämänlanka että jollakin pienellä konstilla saadaan
mukaan näihin mutta monta kertaa ne tuntuu olevan vääränlaisia elikkä se
tarjotaan ihmisille, että meillä on täällä askartelukerho että osallistu tänne,
siinä mennään mettään totta vieköön, jos se ihminen on että sille riittäis
joku asia... …mutta niiden kanssa pitäisi olla järki kädessä... …voidaan
saada jollakin pienellä ryhmäjutulla jotakin muuta. Meilläkin oli äijäryhmä
me vaan juteltiin ei tarvittu paperimassapalloja.” (8)
Haastateltava koki tilanteen huonoksi ja se turhautti häntä. Tämä kokemus vaikutti hänen
motivaatioonsa ja itsetuntoonsa. Haastateltava toivoi ammattilaisilta yksilöllisten tarpeiden
huomioimista ryhmäkuntoutuksen suunnittelussa.
Niemelä (2008) on tarkastellut sosiaalisen käsitteen monitasoisuutta. Sosiaalinen
näyttäytyy yksilön toiminnassa muun muassa hakeutumisena toisten seuraan. Yksilöt
muodostavat

sosiaalisen

yhteisön,

johon

kuuluu

keskinäinen

vuorovaikutus

ja

yhteisöllisyys. Myös Tuomela ja Mäkelä (2011) korostavat sitä, että ihminen on
sosiaalinen ryhmäolento. Ihmisellä on luontainen taipumus yhdessä ja ryhmässä
toimimiseen. Tässä tutkimuksessa myös vertaistuen merkityksellisyys tuli esille. Kaikilla
haastateltavilla oli omakohtaisia myönteisiä kokemuksia vertaistuesta.
“Tosiaan tää vertaistuki, mulla on sellanen vahva tunne että mää kuuluun
johonkin, oma porukka, me tiedetään toistemme tarinat, kannustetaan
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toisia, pidetään yhteyttä. Se on vähän niinku työpaikka, hyvä työpaikka.”
(2)
“Sillon aikasemmassa vaiheessa oli niin kauhee ajatus että menisin
ryhmään leimaantuisin joksikin että joku tarvii jotain määhän oli kelpo
tavallinen ihminen määhän oisin myöntänyt jotain jos olisin lähtenyt
sellaiseen mukaan, entisestään vieny sitä pohjaa mulla on jonkulainen
itsetunto että oon ihminen enhän mää voi. Se on varmasti ollu se yks mun
ongelma ku ei oo mitään kautta tullu sitä tunnetta että sä olet ihan hyvä
ihminen vaikka sulla on tällaisia ongelmia tai vaikeuksia ne piti jotenkin
kieltää itteltään, esimerkiksi niissä työsuhteissa ku on ollut jotain
työkavereita enhän mää oon antanut mitään yksityiselämästä… …jos ne
tietäis tällaisen asian niin mitähän ne aattelis pitää vaan yrittää olla,
ainaku sä meet työpaikalle sä oot siellä niinku ihminen, hampaat irvessä ja
sisällä kaikuu suuri tyhjyys.” (3)
Tutkimustulokset osoittivat, että saadulla vertaistuella oli iso merkitys haastateltavan
kuntoutumiseen. Sosiaalisen osallisuuden kokemus vaikutti itsetuntoon ja itsearvostukseen
suuresti. Myös Romakkaniemen (2011) ja Rissasen (2015) tutkimuksissa vertaistuki oli
koettu merkitykselliseksi. Romakkaniemen mukaan vertaistuki tarkoitti yhteisen
kokemuksen ymmärtämistä, mihin liittyivät kunnioitus, jaettu vastuullisuus ja yhteinen
ymmärrys auttamiseen liittyvistä tekijöistä. Vertaistuki perustui koettuun sosiaaliseen
tukeen, empatiaan, voimaantumiseen sekä tiedon ja selviytymiskeinojen saamiseen.
Rissasen (2015) tutkimuksessa vertaisryhmän suuri merkitys liittyi sairastumisen
aiheuttamiin

sosiaalisiin

menetyksiin,

eristäytymiseen,

vuorovaikutuksesta

ja

ihmissuhteista vetäytymiseen, yksinäisyyteen ja häpeään. Vertaistuki paikkasi kuntoutujan
heikentyneitä mahdollisuuksia kuulua yhteisöihin ja muihin tärkeisiin ryhmiin. Edellä
kuvatut asiat vahvistuivat tässä tutkimuksessa ja tämän tutkimuksen tulokset olivat
yhteneväisiä edellä kuvatun tutkimuksen sosiaalisten suhteiden merkitysten kanssa.
Seuraavista aineisto-otteista voi havaita, että vertaistuen kautta haastateltavat saivat
oivalluksia ja toivoa omasta selviytymisestä.
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“Vasta kun mä tulin tuohon ryhmään ni se oli just semmonen ku mää istuin
siihen pöytään, meitä oli siin vaikka kuinka monta, ku mää tajusin et ei tää
oi todellista et jokainen tässä huoneessa tietää mitä mä puhun. Se oli ihan
kuin olisi tullu johonkin toiseen maailmaan.” (9)
”Osallistuminen erilaisiin ryhmiin on ollu merkityksellistä, että saa itselle
evästä ja sitä kautta oivalluksia ja ymmärtämään asioita paremmin ja
näkemään asioita paremmin.” (7)
Samankaltaisten kokemusten jakaminen toisten kanssa oli kokemuksena voimaannuttavaa.
Lisäksi se lisäsi sosiaalisia verkostoja ja vei kuntoutumista eteenpäin. Tulosten perusteella
vertaistuki paransi elämänlaatua sekä vahvisti itsetuntoa ja tunnetta omasta toimijuudesta.
Myös Rissasen (2015) tutkimustulosten mukaan vertaistuki antoi rakennusaineita elämään,
toi asioihin uutta näkökulmaa ja muutti kokemuksen merkitystä. Kokemusten jakaminen
mahdollisti uuden tavan suhtautua omaan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.
Vertaistuki auttoi rakentamaan uudenlaista identiteettiä yhdessä toisten kanssa.
“Ehkä just semmosta vertaistukee koska sitä on aika vaikee löytää niin ku
yksin. Et sit se menee siihen että sillon alkuvaiheessa kun ei oikein
kehdannut eikä pystynytkään puhumaan asioista niin mää ainakin etin
netistä keskustelupalstoja et löytyykö niin ku ryhmiä. Se vertaistuki et sä
löydät ne ihmiset jotka on samassa tilanteessa jotka ymmärtää sitä kieltä
mitä sä puhut niin sil oli se kaikista tärkein merkitys koska sillon tuntu
semmoselta et okei…” (9)
“Pari henkilöä liikkuu niin samoissa svääreissä niillä on vastaavan
tyyppiset vuodet takana tai rinnasteiset ainakin että heidän kanssa kun
keskustelee se on niin ku terapiaa et me ollaan hyviä ystäviä se on
ystävyyspuhetta vaikka siinä on myöskin semmosta analyyttistä puhetta
samalla. Se toimii toimii niin ku paremmin.”(10)
Tutkimustulokset osoittivat, että vertaistuki oli auttanut kuntoutumisessa. Haastateltavat
kaipasivat enemmän vertaistukea heti kuntoutumisen alkuvaiheeseen. Vertaistuki oli
edelleen heille tärkeää, vaikka kuntoutuminen oli edennyt jo pitkälle. Se oli vähentänyt
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muun hoidon ja tuen tarvetta sekä yksinäisyyttä. Romakkaniemen ja Väyrysen (2011)
tutkimuksen mukaan läheisiin, vertaisiin ja palveluihin liittyvät vuorovaikutussuhteet
lisäävät

kuntoutujan

toimijuutta.

Tämän

tutkimuksen

aineistossa

tuli

esille

vertaiskokemuksista yhteenkuuluvuuden, keskinäisen ymmärryksen ja hyväksytyksi
tulemisen kokemukset. Merkityksellisiä olivat yhdessä oleminen ja ystävyyspuhe.
Merkityksissä tuli esille myös itsetunto ja itseymmärrys. Edellä mainittujen merkitysten
lisäksi Ruisniemen (2006) tutkimuksessa tuli esille turvallisuus. Siinä haastateltavat pitivät
vertaistukea toipumista tukevana työkaluna. Lisäksi vertaistuen saaminen toi turvallisuutta.
Kaikki kuvatut tutkimukset tukivat tämän tutkimuksen tuloksia vertaistuen merkityksestä
kuntoutumista eteenpäin vievänä voimana.
“Kuntoutus oli toimivaa, se tuotti tulosta, se näky mussa niin oli se valo
myöskin uskoa siihen perhe-elämän, parisuhteeseen, toimintaan isänä ja
muissa tämmöisissä sosiaalisissa suhteissa”. (10)
“Pikkuhiljaa alettiin opettelemaan työhön, mua tsemppattiin, muhun
uskottiin, ne oli tärkeitä juttuja, niistä sai palautetta, sai itsetuntoa, kaikella
oli suuri merkitys... …sitten tohti lähteä kouluelämään.” (1)
Kuntoutumisen myötä haastateltavat luottivat enemmän omiin kykyihinsä ja saivat
rohkeutta osallisuuteen ja koulutukseen hakemiseen. Uudelleen kouluttautumisen avulla
haastateltavat tavoittelivat sellaista työtä, jolla oli yhteiskunnallista merkitystä.
“…mä tulin siihen tulokseen, että mä haluun opiskelemaan, hain
koulupaikkaa. Eläkevakuutusyhtiö ei meinannut antaa ammatillista
kuntoutusta, kun kaksi lääkäriä olivat sitä mieltä, mä en todennäköisesti
jaksa opiskella tai ole valmis. He olisivat mieluummin myöntäneet mulle
työkyvyttömyyseläkkeen... …no sit mää lähin opiskelemaan.” (10)
Haastateltavalla oli kielteinen kokemus siitä, että ympärillä olevat muut toimijat eivät
tukeneet hänen haluaan opiskella. Hänen päättäväisyytensä ansiosta opiskelumahdollisuus
oli myönnetty hänelle myöhemmin ammatillisena kuntoutuksena.
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Haastatteluhetkellä haastateltavat olivat työelämässä, opiskelemassa, kuntouttavassa
työtoiminnassa tai eläkkeellä. Kaikki haastateltavat osallistuivat vertaistukitoimintaan sekä
kokemusasiantuntijakoulutuksen myötä tulleisiin erilaisiin kehittämistyöryhmiin, ryhmien
vetämiseen, vertaistapaamisiin ja koulutustehtäviin. Tutkimustulokset osoittivat, että näillä
tehtävillä oli suuri merkitys sosiaaliseen vuorovaikutukseen, itsensä arvostamiseen ja
näiden myötä sosiaaliseen toimintaan kaikissa verkostoissa.
“Tällä hetkellä on tärkeintä kuntoutuksessa, että palautuu takasi
työelämään. Mulle on tärkeintä elämässä että mä pystyisin elämään tätä
elämää ja pidän hirveen tärkeenä sitä työelämää.”(4)
Itsenäinen

selviytyminen

yhteiskunnassa

ja

työssä

käyminen

olivat

monille

itsearvostukseen ja kunnioitukseen liittyviä asioita. Kun työstä selviytyminen vaikeutui
sairauden vuoksi, yritettiin sinne palata yhä uudestaan ja monella oli tavoitteena palata
työhön kuntoutumisen jälkeen. Työhön liittyvä yhdistävä tekijä tutkimustuloksissa oli
haastateltavien halu olla työelämässä mukana. Työ, kuuluminen työyhteisöön ja sitä kautta
kuuluminen yhteiskuntaan oli kokemuksena tärkeä. Haastateltavat halusivat olla
samanarvoisia toisten joukossa ja saada tehdä työtä, jolla oli konkreettista merkitystä
itselle ja muille. Merkittävinä asioina tulivat esille työn ansiosta koetut itsearvostuksen ja
osallistumisen tunteet.
Niemelän (2008) mukaan olemiseen kuuluu paitsi yksilön inhimillinen kasvu itsenäiseksi
ihmiseksi myös tarve kasvaa ja toteuttaa itseään. Sosiaalityössä keskeistä onkin sosiaalisen
tekemisen taso, missä ihminen työskentelee asettamansa tavoitteen saavuttamiseksi ja
missä ihminen liittyy muihin ja luo sosiaalisia suhteita. Tekeminen on keskeinen elämään
kuuluva osa ja työn kautta ihminen jäsentää itseään, saa arvostusta ja osallistuu
yhteiskunnan toimintaan. Työyhteisö voi olla ihmiselle tuki ja voimanlähde, jolla
kasvatetaan sosiaalista pääomaa luottamuksen ja yhteisen toiminnan avulla. Sosiaalisen
pääoman puute ja sosiaalinen kyvyttömyys vaikuttavat merkittävästi muihin ihmisen
elämän osa-alueisiin. Sosiaalisten suhteiden avulla ihminen saa luottamusta ja siten hän
kykenee toimimaan yhteiskunnassa. (emt., 225–233.)
“Mä olin tehny itelle sen päätöksen joskus kuntoutumisen alussa et mä en
voi elää sellaista elämää kuin muut. Et mulla on lääkitys aina, et mun kunto
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voi huonontua yhtäkkiä. Tiesin et mä en voi elää semmosta elämää ku
muut, mä päätin et mä haluun pärjätä.” (6)
”Se on niinku sitä ihan kokonaisuutta ajatellen tärkeimpiä naruja siinä
koko paketissa että tämmösillä naruilla se paketti pysyy läjässäkin, kun sitä
yritetään

jollakin

tavalla

tai

keinolla.

Ihminen

kaipaa

sitä

yhteiskuntakelpoisuutta itseltään vaikka hän olis eläkkeellä ja muuta tekee.
Oon joskus jutellutkin, sanonutkin että kuule se on jo hienoa että sää oot
yhteiskunnassa mukana, sää oot tullu tänne, istut sohvalla juttelet muitten
kanssa. Sä oot yhteiskunnassa mukana.” (8)
Haastateltavista osa oli joutunut sopeutumaan osa-aikaiseen työhön, luopumaan
työelämästä ja jäämään eläkkeelle. Aineiston perusteella merkityksellistä oli asian
hyväksyminen ja osallisuuden kokemuksen saaminen muualta kuin työelämästä. Työstä
luopumisessa ja sen hyväksymisessä haastateltavaa auttoi halu pärjätä ja osallistuminen
muuten yhteiskunnan toimintaan. Heidän kohdallaan kokemusasiantuntijatyö oli tuonut
merkittävää osallisuutta ja toimijuutta elämään sekä yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta.
“Onhan se vaikuttanut ihan hirveesti, että joka kerta ku sä valmistelet sitä
puheenvuoroa, ku sä näpyttelet tietokoneelle ja mietit et mitähän mä noille
puhuisin. Sä käyt läpi sitä omaa tarinaa ei miltä musta on tuntunut ja miltä
musta

tuntuu

nyt.

Ja

olen

saanut

sitä

kautta

ystäviä,

toisia

kokemusasiantuntijoita, et ei oo ainut, muilla on ihan samoja ongelmia ja
niistä on selvitty.” (6)
Haastateltavien käymä kokemusasiantuntijakoulutus oli hyvin merkittävä asia heidän
elämässään. He kokivat koulutuksen ja sen tuoman elämänsisällön vaikuttaneen
myönteisesti omaan kuntoutumiseensa. Vahvimpina merkityksinä tulivat esille kokemus,
itseymmärrys ja itsetunto. Kokemusasiantuntijatyö lisäsi oman tilanteen ymmärrystä.
Myös oman kokemuksen jakaminen oli tärkeää.
“Siellä laitoksessa pörrätessäni rupesin huomaamaan mitä se vertaistuki
tekee, ja että miltä se tuntuu kun joku ihminen ymmärtää mitä sää puhut,
oikeesti ymmärtää. Sitten, kun on ollut vointi vähän parempi ja on ollut
78

tulevaisuuden näkymää niin oon joskus siinä aatellut, että mä joskus täältä
ylös pääsen, haluan päästä auttamaan.” (11)
“Sama on kokemusasiantuntijuudessa, pääsee auttaa, kertomaan kokemusta
ja ehkä vaikuttaa jotenkin palveluihi ja ammattilaisten asenteisiin ja ehkä
luomaan jollekkin kuntoutujalle toivoa.” (11)
Haastateltavat olivat hakeutuneet kokemusasiantuntijakoulutukseen, koska heillä oli halu
auttaa toisia kuntoutujia, jakaa omaa kokemustaan, vaikuttaa palveluihin ja
ammattilaisten asenteisiin sekä olla mukana kehittämässä palveluita. Haastateltavat saivat
myönteisen kokemuksen muiden kuntoutujien tukemisesta ja auttamisesta heidän
prosessissaan. Oman kokemuksen tuominen toisten tietoisuuteen lisäsi tunnetta siitä, että
pystyy aidosti olemaan hyödyksi muille.
“Kyllä mää sen niinku koen positiivisena että kun kertoo tarinaa muille
ihmisille ja sitte he esittää kysymyksiä ja siitä syntyy dialogia ja näin päin
pois, se auttaa myös jäsentämään niinku omaa ja tavallaan edistää sitä
niinku omaa terapointia ja kuntoutumista… …kyllä mä sen koen siinä
mielessä positiivisena.” (7)
Aineiston perusteella kokemusasiantuntijakoulutuksen mukana tullut toiminta lisäsi
itseluottamusta

ja

omien

kuntoutumistarpeiden

tunnistaminen

oli

helpompaa.

Haastateltavat kokivat merkittäviksi sosiaaliset suhteet, johonkin kuulumisen ja
ymmärryksen saamisen toisilta. Kokemusasiantuntijana toimimisen seurauksena myös
sosiaalinen verkosto laajentui. Verkostoituminen toisten kokemusasiantuntijoiden kanssa
ja vertaistuen saaminen vähensivät hoidon tarvetta. Kokemusasiantuntijana toimiminen oli
tuonut myös taloudellista hyötyä haastateltaville.
“Pystytään osallistumaan työryhmiin ammattilaisten rinnalla, se on ihan
mahtavaa, kun saa sitä työntekijän roolia. Tää on sitä mun työtä tällä
hetkellä. Siinä tulee otettua vakavasti, jos mää kerron jonku oman
kokemuksen liittyen mun juttuihin, niin se otetaan kiinnostuksella ja
kunnioituksella vastaan. Kukaan ei ajattele, että mitä tuo potilas tulee tänne
heilumaan, me niinkö osallistutaan yhteiskunnassa.” (5)
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Tässä tutkimuksessa tuli esille samoja osallisuudelle annettuja merkityksiä kuin Laitilan
(2010)

tutkimuksessa.

hyväksymistä,

Tutkimusten

huomioimista

ja

mukaan
sen

osallisuus

hyödyntämistä.

tarkoitti

asiantuntijuuden

Molemmissa

aineistoissa

kokemusasiantuntijat tulivat kohdatuiksi oman elämänsä asiantuntijoina ja heidän
kokemuksensa olivat arvokkaita. Merkittävää oli oman roolin muuttuminen suhteessa
ammattilaisiin. Aineiston perusteella haastateltavat kokivat itsensä arvokkaiksi ja
hyödyllisiksi ihmisiksi. Kuulluksi tulemisen seurauksena heille tuli lisäksi mahdollisuus
vaikuttaa asioihin.
Myös THL:n (Kostiainen ym. 2014) tekemän tutkimuksen tulokset tukevat tätä tutkimusta.
Kokemusasiantuntijatoiminnan rikkauksia ovat sen monipuolisuus ja sen antamat
positiiviset vaikutukset kuntoutujalle. Kun kokemusasiantuntija kokee toiminnan
hyödylliseksi, se voimaannuttaa myös häntä. Molemmissa tutkimuksissa merkittäviksi
asioiksi oli koettu oman ymmärryksen lisääntyminen, ainutlaatuisen kokemuksen ja tiedon
välittäminen. Tutkimustulokset osoittavat, että haastatellut kokemusasiantuntijat halusivat
jakaa raskaat ja vaikeatkin kokemuksensa, koska niistä oli hyötyä muille kuntoutujille.
Tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntijakoulutuksen kautta saadut vaikutukset olivat
erittäin suuria haastateltavan elämään ja kuntoutumiseen. Kokemusasiantuntijakoulutus ja
tehtävässä toimiminen olivat vahvistaneet itsetuntemusta, nostaneet itsetuntoa, lisänneet
ymmärrystä omasta tilanteesta, voimaannuttaneet ja tuoneet työkaluja elämään. Lisäksi
toimijuus lisäsi osallisuutta. Myös Rissasen (2015) tutkimuksessa kokemusasiantuntijana
toimiminen vahvisti osallisuutta. Hän kuvaa kokemusasiantuntijatoimintaa matkaksi kohti
niin sanottua normaalia elämää. Se oli välivaihe kuntoutuksen ja normaalin elämän välillä.
Kokemusasiantuntijatoiminta loi edellytyksiä siirtyä tavallisille työmarkkinoille.
“Aikaisemmin mulla ei oo niinku minkään näköistä näköyhteyttä
tulevaisuuteen ehkä seuraavaan päivään ja ei mitään kiinnostusta siitä
eteenpäin. Ja ei myöskään jaksamista tai kiinnostusta tehä oikein paljon
mitään asioita, mitkä ei niinku pyöriny siinä ihan oman pienen elintilan
ympäristössä ja nyt niinku löytyy jatkuvasti uusia semmosia kiinnostuksen
kohteita ja tulevaisuuden suunnitelmia ja kiinnostusta lähimmäisestä ja
ympäristöstä mitkä on niin uusia asioita että tuntuu monesti että mun täytyy
vähän aikaa miettiä niitä että onko tämä oikeesti mua… … niinku todella
ihan uusi kirja elämässä alko sitte.” (10)
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Tutkimustulosten perusteella haastateltavat kokivat, että osallisuuden myötä näköyhteys
tulevaisuuteen oli vahvistunut sekä osallisuus ja toimijuus yhteiskunnassa lisääntyneet.
Nämä kokemukset olivat myös laajentaneet elinympäristöä. Lähellä olevat ihmiset,
tukiverkostot, perhe, työ tai opiskelu sekä arvot olivat tärkeitä asioita. Tutkimustulokset
osoittivat, että sosiaalinen toiminta oli tuonut monia myönteisiä asioita haastateltavien
elämään: yhteiskunnassa mukana oloa, aktiivisuutta, vastuuta, osaamisen kokemuksia,
muiden kanssa toimimista, sosiaalista vahvistumista sekä ammattilaisten tukea
kuntoutumiseen.
Osallisuuden ja toimijuuden merkitys aineistossa oli suuri. Se oli vaikuttanut usealla
elämän osa-alueella niin yksilön kykyyn toimia yhteiskunnassa ja yhteisöissä kuin yksilön
kykyyn nähdä itsensä ihmisenä. Merkityksinä tulivat esille itsetunto, itseymmärrys,
arvostus, osallistuminen ja kokemus.
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8 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO JA
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa tuomme esille tutkimustuloksista tehtyä yhteenvetoa ja johtopäätöksiä
suhteessa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Teemme johtopäätöksiä jokaisesta osaalueesta erikseen. Osa-alueet ovat perheen ja lähiverkoston merkitys, sosiaalisen tuen ja
ohjauksen sekä vuorovaikutuksen merkitys ja osallisuuden ja toimijuuden merkitys.
Seuraavassa kuviossa (Kuvio 1) on tuotu esille sosiaalisen osa-alueille tuloksissa annetut
merkitykset.

Perhe ja lähiverkosto
Motivaatio
Luottamus
Yksinäisyys
Turvallisuus/ turvattomuus
Avoimuus
Vastuu

Sosiaalinen tuki ja ohjaus sekä
vuorovaikutus

Osallisuus ja toimijuus

Arvostus

Arvostus

Turvallisuus

Motivaatio

Luottamus

Yksilöllisyys

Itsetunto

Osallistuminen

Motivaatio

Kuuluminen

Osallistuminen

Kokemus

Välittäminen

Itseymmärrys

Yksilöllisyys

Itsetunto

Kokonaisvaltaisus

Kuvio 1. Sosiaalisen osa-alueille annetut merkitykset.
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Kuviossa on kuvattu aineistoanalyysin lopputuloksena syntyneet sosiaalisen osa-alueiden
merkitykset. Tutkimuksemme sosiaalisen osa-alueille annetut osittain samat merkitykset
toistuivat jokaisessa osa-alueessa. Vahvin merkitys oli motivaatiolla. Muut toistuvat
merkitykset olivat itsetunto, osallistuminen, yksilöllisyys, luottamus ja arvostus.
Kuntoutumisen

edellytys

on

motivaatio,

jota

ylläpidetään

luottamuksella.

Luottamuksellisen suhteen syntyminen vaatii vuorovaikutustaitoja, aikaa ja yhteisiä
kohtaamisia. Ihminen tarvitsee kokemuksia siitä, että hän on arvokas yhteiskunnan jäsen.
Esittelemme seuraavaksi kuviosta ja tuloksista tehtyä yhteenvetoa ja johtopäätöksiä.
Olemme tutkineet sosiaalista suhteessa yksilöön, suhteessa yhteisöön ja suhteessa
yhteiskuntaan.

Tässä

tutkimuksessa

sosiaalinen

sai

merkityksensä

perheen

ja

lähiverkoston, sosiaalisen tuen ja ohjauksen sekä osallisuuden ja toimijuuden kautta.
Tutkimustuloksiamme tukevat kanadalaisten tutkijoiden Gottlieben ja Bergenin (2010)
näkemykset sosiaalisen tuen rakenteista. Heidän mukaansa ihmisen elämäntilanteessa on
yksilötasolla läsnä sosiaalinen tuki, yhteisötasolla sosiaalinen verkosto ja yhteiskunnan
tasolla sosiaalinen integraatio. Näillä kolmella tasolla on keskinäinen vaikutus toisiinsa ja
niiden rakenteet menevät päällekkäin. Sosiaalinen tuki on riippuvainen henkilökohtaisista,
ympäristöllisistä tai kulttuurisista tekijöistä ja se pohjautuu ihmisten välisiin suhteisiin.
Ihmisten välillä olevaa vuorovaikutuksen määrää lisää sosiaalinen integraatio. Sosiaalinen
verkosto sisältää ihmisen sosiaaliset suhteet, joiden kautta hän saa mahdollisuuden
toimijuuteen. (emt., 511–512.)
Aineiston perusteella ymmärryksemme sosiaalisesta on yhteneväinen sosiaaliseen
konstruktionismiin liittyvän ajattelun kanssa. Sen mukaan ihminen on sosiaalinen olento,
jonka minuuden sosiaalinen osa-alue rakentuu yhteisössä vuorovaikutuksen kautta.
Sosiaalinen on yksilön tuottamaa ja siihen vaikuttavat rakenteelliset tekijät. Yksilö on
jatkuvasti yhteydessä sosiaaliseen ympäristöönsä ja vastavuoroisesti ympäröivä kulttuuri
vaikuttaa ihmisen tulkintoihin. Ihmisen kokemuksissa sosiaalinen on jatkuvasti läsnä ja
näkyy muun muassa siinä, miten ihminen ymmärtää itseään ja omaa elämäntilannettaan.
Peruskysymys on se, miten sosiaalisia merkityksiä muodostetaan ja miten yhteiskunnan
rakenteita tarkastellaan. (Valkonen 2004, 186–187; Kuusela 2004, 65; Kuusela 2011, 69–
70.)
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Niin kuin aiemmin olemme todenneet, sosiaalinen on monimuotoinen ja muuttuva käsite.
Se voidaan määritellä yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkimuksemme
aineisto on kerätty yksilön näkökulmasta, mutta analyysissa huomioimme kaikki edellä
kuvatut näkökulmat, koska yksilöllä on tarve olla osa yhteisöä ja toimia yhteiskunnassa.
Ihmisen sosiaalinen toimintakyky kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Olemme
tutkimuksessamme tarkastelleet yksilön elämää Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen
kautta. Holistinen ihmiskäsitys sisältää ihmisen olemassaolon perusmuodot, jotka ovat
tajunnallisuus,

kehollisuus

ja

situationaalisuus.

Situationaalisuus

on

ihmisen

kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta. Rauhalan mukaan ihmistä
ei voida tarkastella erillään hänen ympäristöstään. Ihminen on sosiaalinen olento, jolla on
jatkuva yhteys omaan elämäntilanteeseensa. (Rauhala 2014, 32–46.) Ihmisen sosiaalinen
toimintakyky kehittyy nimenomaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Myös oman
aineistomme perusteella on selvää, että kuntoutumassa olevaa ihmistä tulisi tarkastella
kokonaisuutena perhe ja lähiverkosto huomioon ottaen.
Tutkimuksemme tuloksista voi havaita, että perheen ja lähiverkoston merkitys
kuntoutumiseen oli suuri. Lisäksi tuloksista kävi ilmi, että haastateltavat kokivat perhettään
ja lähipiiriään huomioidun liian vähän kuntoutumisprosessin aikana. Perheen ja
lähiverkoston huomioiminen olisi ollut tärkeää, koska sen mukanaolo oli vaikuttanut
haastateltavan

motivaatioon

laajasti.

Vahvimmin

merkitys

tuli

esille

kuntoutusmotivaatiossa, jota perheen ja lähiverkoston mukanaolo kuntoutumisen eri
vaiheissa oli vahvistanut. Kuntoutuksen alussa perheestä ja lapsista koettu vastuu motivoi
hakemaan apua ja lisäsi halua tavoitella parempaa elämää ja hyvinvointia. Lisäksi
perheeltä ja lähiverkostolta saatu tuki vahvisti luottamusta omaan kuntoutumiseen sekä
lisäsi turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Perheen ja lähiverkoston puuttuessa tai ollessa
pieni haastateltavat kokivat itsensä entistä yksinäisemmiksi ja kuntoutumismotivaatio
heikkeni.
Tutkimuksen perusteella vahvistui ajatuksemme siitä, kuinka tärkeää kuntoutuksen
onnistumisen

kannalta

ammattilaisten

on

tarkastella

ihmisen

elämäntilannetta

kokonaisvaltaisesti. Jos ihmiseltä puuttuu perhe tai lähiverkosto tai se on pieni, olisi
tärkeää huomioida tämä ja miettiä yksilöllisiä keinoja kuntoutumismotivaation
vahvistamiseksi. Motivaatiota vahvistamalla ihmisen yksinäisyys vähenee, luottamus ja
turvallisuus lisääntyvät ja kuntoutuksen onnistumisen mahdollisuudet kasvavat.
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Tutkimustuloksistamme ilmenee haastateltavien suuri huoli läheistensä ja perheensä
jaksamisesta

pitkässä

kuntoutumisprosessissa.

Haastava

tilanne

aiheuttaa

paljon

kysymyksiä ja huolen aiheita sairauden vaikutuksista ja sen aiheuttamista tunteista myös
perheelle ja lähiverkostolle. Tuloksista voi havaita myös keskusteluyhteyden puuttumista
verkoston osapuolten välillä. Jos sairastumisesta ei kyetty puhumaan, ihmissuhteesta jäi
puuttumaan avoimuus, mikä aiheutti ristiriitoja sekä lisäsi pelkoa ja turvattomuutta. Vaikea
elämäntilanne ja huono vointi aiheuttivat parisuhteiden kuormittumista erityisesti
kuntoutuksen alussa ja niihin aikoihin parisuhteita myös päättyi. Kokemuksista tuli esille,
että kuntoutuksen ulkopuolisten ammattilaisten tuella, kuten perheneuvolasta saadulla
tuella, oli suuri merkitys perheen kykyyn käsitellä sen elämää ja parisuhdetta kuormittavaa
tilannetta. Haastateltavat toivoivat vertaistukea perheenjäsenille, perheen ottamista mukaan
kuntoutuksen eri vaiheisiin ja ammattilaisilta tietoa esimerkiksi sairauden vaikutuksista
ihmisen elämään. Heidän näkemyksensä mukaan läheisten tiedon lisääntyminen lisäisi
luottamusta, turvallisuutta ja hyvää oloa koko lähiverkostolle. Kuntoutuksesta vastuussa
olevien

toimijoiden

tulee

nähdä

perheen

ja

lähiverkoston

laaja

vaikutus

kuntoutumisprosessissa, mikä vielä korostuu silloin, kun kyseessä on pitkä tai jopa elämän
mittainen kuntoutumisprosessi, missä ihminen joutuu sopeutumaan elämään sairauden
kanssa. Perhettä tukemalla edistetään kuntoutumista, josta hyötyy koko perhe ja
lähiverkosto.
Kuntoutumisen aikana saadun sosiaalisen tuen ja ohjauksen sekä vuorovaikutuksen
merkitys liittyi haastateltavien toimintakyvyn tukemiseen, heidän vahvistumiseensa ja
minäkuvan muutokseen. Kuntoutumisen aikana tarvitulla sosiaalisen tuen ja ohjauksen
määrällä ja sisällöllä oli yhteys haastateltavien elämäntilanteeseen. Jotta kuntoutumista
voidaan edistää, tulee tunnistaa ne tarpeet, joihin kuntoutuja tarvitsee tukea.
Tutkimuksemme tulosten perusteella haastateltavat tarvitsivat tukea ja ohjausta sosiaalisten
suhteiden luomiseen ja ylläpitämisen, taloudellisen tilanteen ja muiden asioiden
hoitamiseen sekä arjen hallintaan. Tutkimustuloksissa meitä yllätti haastateltavien saama
vähäinen sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta. Joiltakin haastatelluista sosiaalityön
tarjoamat palvelut ja osaaminen puuttuivat kokonaan. Kuntoutujan

ympäristön

huomioiminen ja hänen tukemisensa omassa ympäristössään jäi vähäiseksi, koska hän ei
saanut sosiaalityöntekijän apua. Tutkimuksemme perusteella haastateltavilla oli halu
työelämään, mutta ammatilliseen kuntoutukseen osallistuminen tuli hyvin vähän esille
tutkimustuloksissa. Yllätyimme siitä, kuinka vähän heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan
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oli tuettu ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Uskomme, että ammatillisen kuntoutuksen
avulla useamman osallistujan integroituminen yhteiskuntaan olisi ollut sujuvampaa
oikeanlaisten työelämäpolkujen avulla.
Tulosten perusteella ne haastateltavat, jotka saivat sosiaalityöntekijältä tukea ja ohjausta,
kokivat, että sillä oli suuri vaikutus heidän sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. He
arvostivat

yhteiskunnalta

saatua apua

ja tukea. Heidän saamansa

tuki

antoi

mahdollisuuksia uuden elämän rakentamiseen ja identiteetin muuttumiseen sekä
työskentelytapoja hallita omaa elämää. Tuen saaminen merkitsi voimaantumista,
vahvistumista ja toimintakykyisyyden lisääntymistä. Toimintakyvyn vahvistumisen myötä
haastateltava koki luottamuksen ja arvostuksen itseään kohtaan lisääntyneen sekä arjessa ja
yhteiskunnassa toimimisen parantuneen.
Tutkimustuloksista kävi ilmi, että haastateltavat kaipasivat ja olisivat tarvinneet laajempaa
sosiaalityön osaamista kuntoutumisen eri vaiheissa. Sosiaalityölle annetut merkitykset
liittyivät haastateltavan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen sekä sosiaalityöntekijän
ammatilliseen osaamiseen. He odottivat sosiaalityöntekijältä laaja-alaista osaamista, johon
kuului heidän kokonaiselämäntilanteensa hahmottaminen ja tukeminen heidän omista
lähtökohdistaan käsin. Tulosten perusteella sosiaalityöntekijä oli se työntekijä, jonka tulisi
huomioida

myös

sosiaalityöntekijältä

asiakkaan

sosiaalinen

elämäntilanteeseensa,

verkosto.

Haastateltavat

yhteiskunnalliseen

toivoivat

tilanteeseensa

ja

kuntoutumiseensa liittyvien yhteyksien tunnistamista, mikä vaikuttaisi myös sosiaalisen
toimintakyvyn
näkökulman

tukemiseen.
esiintuojana,

Haastateltavat

näkivät

kokonaiselämäntilanteen

sosiaalityöntekijän
kartoittajana,

sosiaalisen

koordinaattorina,

palvelujärjestelmän asiantuntijana, toimeentulon huolehtijana ja myös asianajajana.
Sosiaalityön tuen ja ohjauksen puuttumisella oli pitkäaikaisia vaikutuksia haastateltavan
nykyiseen

ja

tulevaan

elämäntilanteeseen.

Lisäksi

se

myös

heikensi

vointia.

Kuntoutumisessa tulisi huomioida kuntoutujan voimavarat ja se, ettei hän kykene
pyytämään sairauden aiheuttamien oireiden vuoksi yhteiskunnalta tukea ja ohjausta. Sen
vuoksi sosiaalityön asiantuntemuksen tulisi olla kaikkien kuntoutuspalveluita käyttävien
saatavilla ja sitä tulisi tarjota heille ilman erillistä pyyntöä. Sosiaalityön asemaa
kuntoutuksessa tulisi vahvistaa sosiaalityöntekijän monien roolien vuoksi.
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Moniammatillisen asiantuntijuuden merkitys ei tullut esille tutkimustuloksissa. Se ei ollut
näyttäytynyt haastateltaville asti merkityksellisenä tai sen yhteys oli koettu heikosti.
Osittain tämä varmasti johtui siitä, että sosiaalityön osaaminen oli monen kohdalla jäänyt
puuttumaan

kuntoutuksesta

lähes

kokonaan.

Sosiaalityön

asemasta

ja

paikasta

kuntoutuksessa on olemassa tutkimustietoa, mutta sosiaalinen jää terveydellisen
näkökulman varjoon erityisesti silloin, kun työskennellään sosiaalisen ja terveydellisen
raja-alueella. Sosiaalisen merkitystä ei kuitenkaan tulisi tarkastella muista näkökulmista,
vaan se tulisi nähdä itsenäisenä näkökulmana. Monialaisesta yhteistyöstä ja oikeaaikaisesta toiminnasta hyötyy kuntoutuja, koska mikään tukimuoto ei tue, jos se on
ajoitettu väärään kohtaan. Tätä johtopäätöstä tukevat myös aikaisemmat tutkimukset.
Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että vuorovaikutuksella oli suuri merkitys
kuntoutuksen

vaikuttavuuteen.

Haastateltavat

antoivat

vuorovaikutukselle

monia

merkityksiä, joiden kautta tuli esille sosiaalisen ja vuorovaikutuksen yhteys toisiinsa.
Heidän mielestään vuorovaikutuksessa ei huomioitu riittävästi yksilöllisyyttä, minkä
seurauksena he eivät kokeneet itseään arvokkaiksi. Yksilöllisten tarpeiden tiedostamisen
myötä haastateltavien oli sen sijaan mahdollista vaikuttaa kuntoutuksen suunnitteluun ja
löytää itselleen ominaiset keinot edetä kuntoutumisprosessissa. Yksilöllinen ja kannustava
vuorovaikutus vei kuntoutumista eteenpäin ja lisäsi luottamusta. Ilman luottamuksellisen
suhteen syntymistä vuorovaikutus ei onnistunut. Myös työntekijän persoonallisuudella ja
vuorovaikutustaidoilla oli merkitystä sen suhteen, millaiseksi vuorovaikutuksen laatu oli
koettu. Työntekijän olemukseen liittyvä merkitys pohjautui siihen, kokiko haastateltava
yhteenkuuluvuutta työntekijän kanssa. Työntekijän aitous ja kiinnostus häntä kohtaan oli
voimaannuttava kokemus ja se myös vahvisti luottamusta ja itsetuntoa.
Tulostemme

perustella

kuulluksi

tulemisella

oli

yhteys

haastateltavien

kuntoutumismotivaatioon. Kokemuksena tuli esille, jos ihminen ei tullut kuulluksi ja
kuntoutumisprosessi eteni ainoastaan työntekijän määrittelemällä tavalla, tulokset jäivät
heikoiksi. Haastateltava toi esille ajatuksensa siitä, että jos häntä olisi kuultu,
kuntoutumisen suunta olisi voinut muuttua toisenlaiseksi motivaation ja itseymmärryksen
lisääntymisen myötä. Myös Niemelän (2008) inhimillisen toiminnan teoriassa tuodaan
esille, että sosiaalisen toiminnan tavoitteena on yhteisen päämäärän saavuttaminen
yhteistoiminnan avulla. Sosiaalisessa toiminnassa vuorovaikutuksen välineenä on kieli ja
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vuorovaikutustilanteessa pyritään yhteisymmärrykseen asioista keskustelemalla ottaen
huomioon aika ja paikka, vallitsevat olosuhteet ja arvot. (emt., 223–225.)
Holistisen ihmiskäsityksen perusperiaatteet toteutuvat kohtaamisessa silloin, kun ihminen
ymmärretään

kokonaisuutena.

Tämän

tutkimuksen

perusteella

kokonaisvaltainen

kohtaaminen ammattilaisten kanssa synnytti luottamusta sekä lisäsi arvostusta ja
ihmissuhteen aitoutta. Arvokas kohtaaminen merkitsi haastateltaville kunnioitusta.
Tutkimuksen perusteella kohtaaminen ja siinä tapahtuva vuorovaikutus eivät aina
onnistuneet, minkä seurauksena haastateltava koki syyllisyyttä ja arvottomuutta eikä
kuntoutuminen edistynyt. Kuntoutuksessa tulisi olla tavoitteena vuorovaikutusta korostava
kokonaisvaltainen lähestymistapa kuntoutujaan. Siinä korostuu sosiaalisen ympäristön ja
sosiaalisten suhteiden merkitys ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
Yhteiskunnallisen osallisuuden ja toimijuuden tukeminen oli tärkeä osa-alue
kuntoutumisessa. Sillä oli vaikutuksia paitsi yksilöön myös yhteisöön ja yhteiskuntaan.
Osallisuus ja toimijuus vaikuttivat usealla elämän osa-alueella yksilön kykyyn toimia
yhteiskunnassa ja yhteisöissä sekä nähdä itsensä ihmisenä. Sosiaalinen toiminta toi
haastateltaville monia myönteisiä asioita elämään: yhteiskunnassa mukana oloa,
osallistumista, oman paikan löytämistä, aktiivisuutta, vastuuta, osaamisen kokemuksia,
sosiaalisia suhteita, muiden kanssa toimimista ja sosiaalista vahvistumista. Aineiston
perusteella kävi ilmi, että osallisuuden kokemukset nostivat haastateltavien itsetuntoa ja
vahvistivat toimimista yhteiskunnassa. Ikäheimon (2008, 27) mukaan arvostuksen
saaminen on välttämätön asia sosiaalisessa elämässä. Se vaikuttaa yhdessä toimimiseen ja
tukee yksilön kehittymistä. Tämän lisäksi, jotta ei syrjäytyisi, ihminen tarvitsee tunteen
siitä, että hänellä on paikka yhteiskunnassa. Tämän aineiston perusteella osallisuuden ja
toimijuuden tukemisella oli yhteys sosiaalisen edistämiseen. Sosiaalisen pääoman
lisääntyminen vaikutti kuntoutumisen edistymiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen ja
ehkäisi lisäksi syrjäytymistä.
Tässä aineistossa haastateltavilla oli osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, mutta he
toivoivat, että heitä olisi tuettu niissä enemmän. Osallisuuden avulla haastateltava saavutti
monia merkityksellisiä asioita ja siksi sitä tulisi tukea enemmän kuin mitä tämän
tutkimuksen tulosten perusteella oli tehty. Jokaisen valmiudet olla osallisena ovat erilaiset,
ja sen vuoksi tarvitaan myös erilaisia mahdollisuuksia ja toiminnan muotoja, joissa
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osallisuus tapahtuu. Osallisuuden ja toimijuuden toteutumisella on pitkäkestoisia
vaikutuksia kuntoutumiseen ja koko elämään. Työntekijän asenne tukea osallisuutta
korostuu erityisesti silloin, kun kuntoutujalla itsellään ei ole siihen voimavaroja. Hänen
osallisuutta tukeva ja asiakkaasta lähtevä toimintansa on jaettua asiantuntijuutta. Jokainen
ihminen on oman elämänsä asiantuntija ja osallisuuden ja toimijuuden tukemisen tulee
lähteä yksilön tarpeista käsin.
Tutkimuksestamme tuli esille työhön liittyvä merkittävä, kuntoutujia yhdistävä tekijä.
Tämä oli heidän halunsa olla mukana työelämässä. Tulostemme perusteella työ,
työyhteisöön kuuluminen ja sitä kautta kuuluminen yhteiskuntaan olivat haastateltaville
hyvin tärkeitä. Nämä asiat yhdistyivät koettuun osallisuuteen ja toimijuuteen ja ne
merkitsivät haastateltaville itsearvostusta ja osallistumista. Heille oli tärkeää olla
samanarvoisia toisten joukossa ja saada tehdä työtä, jolla oli konkreettista merkitystä
itselle ja muille. Itsenäinen selviytyminen yhteiskunnassa ja työssä käyminen olivat
monille haastateltaville itsearvostukseen ja -kunnioitukseen liittyviä asioita. Ellei ihminen
kykene enää työhön, tulisi löytää muita keinoja, joiden kautta hän voisi kokea arvostusta ja
osallisuutta. Tämän aineiston perusteella haastateltavat olivat säilyttäneet halunsa pärjätä
siitä huolimatta, että työstä oli mahdollisesti jouduttu luopumaan. Kokemusasiantuntijana
toimiminen korvasi sitä osallisuutta ja toimijuutta, jota aikaisemmin oli saatu työn kautta.
Osallisuus merkitsi kokemusta siitä, että koki itsensä tärkeäksi ja lisäksi se vahvisti
sosiaalista toimintakykyä.
Tässä tutkimuksessa vertaistukeen liittyvät myönteiset kokemukset tulivat esille kaikkien
haastateltavien kohdalla. Vertaistuella tarkoitetaan tässä ryhmämuotoista kuntoutusta,
johon kuntoutumisen aikana on osallistuttu. Siihen kuuluvat vertaisryhmät, yhteinen
toiminta muiden kuntoutujien kanssa työtoiminnassa sekä kokemusasiantuntijakoulutus ja
siihen liittyvässä toiminnassa saatu tuki. Vertaistuessa tärkeintä on nimenomaan ihmisten
keskinäiseen tukeen perustuva toiminta. Tutkimuksemme perusteella vertaistuki lisäsi
yhteenkuuluvuutta, keskinäistä ymmärrystä ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Edellä
kuvatut asiat vaikuttivat haastateltavien itsetunnon nousuun, sosiaalisen toimijuuden
lisääntymiseen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Mahdollisuus jakaa samankaltaisia
kokemuksia muiden kanssa oli kokemuksena hyvin vapauttava ja voimaannuttava.
Vertaistuella voidaan saavuttaa muutosta, joka ilmenee yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan
tasolla. Kuntoutuksessa tulisi tiedostaa vielä paremmin vertaistuen merkittävät vaikutukset
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kuntoutujaan, jotta heitä osataan tukea toistensa seuraan. Myönteisten vaikutusten lisäksi
vertaisryhmien toiminnan tukeminen on yhteiskunnallisesti taloudellista. Se vie
kuntoutumista eteenpäin vaatimatta ammattilaisten toimintaa ja vähentää muun hoidon ja
tuen tarvetta. Tutkimuksemme perusteella vertaistukea olisi kaivattu enemmän erityisesti
kuntoutumisen alkuvaiheeseen, jolloin omat voimavarat olivat vähäisiä. On kuitenkin
tärkeää huomata, että vertaistukea tarvitaan koko kuntoutumisen ajan.
Toisilta vertaisilta voidaan saada sosiaalisen tuen eri muotoja. Myös Metterin ja HaukkaWacklinin (2004) jaottelemat sosiaalisen tuen muodot toteutuvat vertaistuessa.
Tutkimuksemme perusteella haastateltavat kokivat saaneensa vertaisilta konkreettista,
henkistä, tiedollista ja arviointitukea.

Tässä aineistossa vertaisryhmät merkitsivät

haastateltaville sosiaalisen verkoston laajenemista, vahvistivat omia pystyvyyden
kokemuksia ja tuottivat vertailukohtia omaan tilanteeseen. Vertaistuki vähensi sairauteen
liittyvää leimaa ja vahvisti siten omaa toimijuuden tunnetta. Haastateltavat saivat
vertaisryhmien kautta kokemuksia siitä, että omasta tilanteesta oli mahdollista selvitä.
Tutkimustuloksissa meitä yllätti kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitys kuntoutujalle.
Koulutuksen käyminen ja sen tuoma elämänsisältö olivat hyvin merkittäviä asioita heidän
elämässään,

mikä

vaikutti

suuresti

kuntoutumiseen.

Kaikki

olivat

hakeutuneet

koulutukseen saman motivaation vuoksi. Heillä oli halu auttaa toisia kuntoutujia, jakaa
omaa kokemustaan, vaikuttaa palveluihin ja ammattilaisten asenteisiin sekä olla mukana
kehittämässä palveluita. Oman kokemuksen jakamisen seurauksena itseymmärrys ja
itsetunto paranivat ja luottamus itseen lisääntyi. Lisäksi hyvin merkittäviä olivat
kokemusasiantuntijoiden verkostoitumisen myötä syntyneet sosiaaliset verkostot ja
suhteet. Verkostolla oli kokemusasiantuntijalle sama merkitys kuin vertaistuella.
Tulevaisuudessa palvelujen toiminnassa ja kehittämisessä tulisi hyödyntää vielä enemmän
kokemusasiantuntijoilla olevaa asiantuntemusta. Kokemusasiantuntija voi tukea toista
kuntoutujaa myös kuntoutumisen aikana, koska vertaistuki on tuloksia tuottavaa ja sillä
voidaan paikata perheen ja lähiverkoston puuttumista. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää,
että ihmisellä on alueita, joissa hän kokee onnistumista. Kun situaation komponentteja
muutetaan, on mahdollista vaikuttaa ihmisen kehollisuuden ja tajunnallisuuden
kokemuksiin. Esimerkiksi kokemusasiantuntijatoiminnassa opitaan uusia taitoja, jotka
synnyttävät onnistumisen kokemuksia ja tarjoavat erilaisia situaationaalisia todellisuuksia.
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Kuntoutumista vie eteenpäin nimenomaan se, että kuntoutujalle annetaan mahdollisuus
onnistua jollakin elämän osa-alueella. Tämä voi saada aikaan myönteisen reaktion ja usko
omiin mahdollisuuksiin lisääntyy. Osallisuuden myötä näköyhteys tulevaisuuteen
vahvistuu.
Myös Kannasojan (2013, 15) näkemys tukee tutkimuksemme tuloksia. Sosiaalisen
toimintakyvyn kehittyminen on prosessi elämää ja selviytymistä varten. Yhteisössä
toimiminen ja sen myötä tulevat ihmissuhteet sekä toimiva vuorovaikutus luovat eheyttä ja
toimijuutta sekä rakentavat pohjaa sosiaaliselle toimintakyvylle. Ihmisen sosiaalista
toimintakykyä tukemalla edistetään arjessa selviytymistä. Tutkimuksemme osoitti, kuinka
ihmisen hyvinvointi lisääntyi, kun hän löysi paikkansa yhteiskunnassa ja kiinnittyi
sosiaaliseen ympäristöönsä. Kuntoutumisen tulisikin tapahtua osana ihmisen arkea, jotta
kosketuspinnat arkeen säilyisivät. Lisäksi sen tulisi tukea uudenlaisen toimijuuden ja
uusien merkitysten löytymistä, jotta ihminen pysyisi kiinni yhteiskunnassa. Kuntoutuja
tulisi nähdä laajassa sosiaalisessa kontekstissaan, jotta osallisuuden ja toimijuuden
mahdollisuuksien laajentuminen kaikille elämänalueille (perhe, vapaa-aika, työ ja
koulutus) olisivat mahdollista.
Haastateltavien vastaukset kysymyksiin olivat hyvin samansuuntaisia, minkä ajattelemme
lisäävän tämän tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseemme valitut aikaisemmat
tutkimukset tukivat monelta osin saamiamme tuloksia. Esimerkiksi Romakkaniemen
(2011) tutkimuksessa oli annettu suuri merkitys kuntoutujan kokemalle toimijuudelle, joka
kuntoutumisen aikana vahvistui vuorovaikutussuhteissa ja siinä sosiaalisessa ympäristössä,
jossa kuntoutuja eli. Myös meidän tutkimuksessamme toimijuuden tukemisen tärkeys tuli
esille, mutta aineiston perusteella toimijuuden vahvistamista tulisi olla enemmän. Niin
ikään Dreier (2009) vahvisti tutkimuksessaan saman asian ja korostaa lisäksi sitä, että
kuntoutujassa esiin

tulevat muutokset tapahtuvat hänen

elämäntilanteessaan

ja

sosiaalisessa ympäristössään, ei pelkästään esimerkiksi terapiassa. Ainoastaan Laitilan
(2010) ja Rissasen (2015) tutkimuksissa tuli esille osallisuuden kokemuksen yhteys
kuntoutumiseen. Tutkimuksemme tulokset vahvistavat myös tätä näkemystä.
Romakkaniemen ja Väyrysen (2011) sekä meidän tutkimuksessamme tulevat esille samat
tekijät, jotka ovat olleet edistämässä kuntoutumista. Ne ovat luottamuksellinen suhde
ammattilaisen ja kuntoutujan välillä, vertaisilta saatu tuki sekä vuorovaikutussuhteet.
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Luottamukselliseen suhteeseen kuuluivat kohdatuksi tuleminen, kuuntelu sekä arvostava ja
välittävä ote. Edellä kuvattujen kuntoutumista edistävien tekijöiden lisäksi Rissasen (2015)
tutkimuksessa mainitaan omien kokemusten reflektointi. Erottavana tekijänä muihin
tutkimuksiin verrattuna on se, että omassa tutkimuksessamme tuli esille myös muita,
aikaisemmissa tutkimuksissa mainitsematta jääneitä, merkityksellisiä tekijöitä, kuten
perheelle ja lähiverkostolle annettu merkitys sekä saadun sosiaalisen tuen ja ohjauksen
merkitys. Viimeksi mainittu tuli jonkin verran esille Koukkarin (2011) tutkimuksessa,
jossa kuntoutujat kokivat merkityksellisiksi asioiksi läheisten ja asiantuntijoiden antaman
tuen. Mielestämme tutkimuksemme lisäsi ymmärrystä perheelle ja lähiverkostolle
annetuista merkityksistä osana kuntoutumista.
Romakkaniemen (2011), Romakkaniemen ja Kilpeläisen (2013), Dreierin (2009) ja myös
oman tutkimuksemme tuloksista tulee selvästi esille se, että kuntoutuminen liittyy tiiviisti
sosiaaliseen ja sen vahvistamiseen. Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten mukaan
ihmisen kaikkia ulottuvuuksia ei huomioida riittävästi kuntoutumisessa.
Kokemusasiantuntijuudesta

ei

ole

vielä

kovin

paljon

tutkimustietoa.

Meidän

tutkimukseksemme tulokset olivat yhteneviä THL:n tekemän tutkimuksen kanssa.
Molemmissa tutkimuksissa merkittäviä asioita olivat kokemusasiantuntijoiden oman
ymmärryksen lisääntyminen sekä ainutlaatuisen kokemuksen ja tiedon välittäminen
(Kostiainen ym. 2014). Kuntoutussäätiön toteuttamassa KoJu -hankkeessa tutkittiin ja
kehitettiin kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä sekä edistettiin
yhteistyövalmiuksia palveluiden tuottamisessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Edellä
mainitut

tulokset

tukivat

tutkimustamme,

koska

molemmissa

tutkimuksissa

kokemusasiantuntijat kokivat saaneensa arvostusta yhteisen työskentelyn aikana. (Hietala
2014.)
Tämän

tutkimuksen

perusteella

saimme

vastauksen

tutkimuskysymykseemme.

Tutkimuksessa sosiaalinen näyttäytyi merkittävinä seuraavissa asioissa: perhe ja
lähiverkosto, vuorovaikutus, saatu tuki ja ohjaus, osallisuus ja toimijuus. Sairastuminen ja
kuntoutuminen liittyvät monin eri tavoin ihmisen arkeen, vuorovaikutussuhteisiin ja
yhteiskuntasuhteeseen. Tässä tutkimuksessa sosiaalinen rakentui kuntoutumisprosessin
aikana

kokemusasiantuntijoiden

kertomana

konteksteissa.
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yksilön,

yhteisön

ja

yhteiskunnan

Tutkimustuloksemme vahvistivat olettamustamme siitä, että kukaan ei kuntoudu ilman
toista ihmistä. Ihminen tarvitsee yksilöllistä kohtaamista ja muita ihmisiä kokeakseen
osallisuutta ja saavuttaakseen toimijuutta ja kykyä toimia yhteiskunnassa. Sosiaalisen
toimintakyvyn vaikutukset näkyvät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla, mutta sen
mahdollistuminen

edellyttää

riittävää

turvallisuuden

tunnetta.

Vaikka

ihmisen

toimintakyky on alentunut, hän saa turvallisuutta yhteisön ja yhteiskunnan taholta, kun he
huolehtivat hänen tarpeistaan ja arjen sujuvuudesta. Yhteisö tai yhteiskunta toimii
suhteessa yksilöön myös silloin, kun yksilö saa palautetta heiltä. Sosiaalista toimintakykyä
ja hyvinvointia saavutetaan motivaation, arvostuksen, luottamuksen, itsetunnon ja
osallisuuden vahvistumisen myötä.
Johtopäätösten yhteenvetona toteamme, että sosiaalityötä tarvitaan kuntoutuksessa ja
sosiaalisen huomioiminen on tärkeää kaikissa kuntoutumisprosessin vaiheissa. Tässä
tutkimuksessa sosiaalinen määrittyi kuntoutujan kokemusten ja niille annettujen
merkitysten näkökulmasta. Niin kuin Rauhala (2014) on todennut, ihmistä ei voida
tarkastella erillään hänen ympäristöstään, koska ihmisen elämäntilanne on merkittävä osa
kokemuksen syntymisessä. Näin ollen saamamme tutkimustulokset tukivat Rauhalan
holistista näkemystä ihmisyydestä. Tutkimuksessamme tuli esille myös se, että
kokonaisvaltaista tukea olisi tarvittu enemmän. Kuntoutujaa ei voi ymmärtää, ellei häntä
nähdä sosiaalisessa kehyksessä. Haastateltavat kokivat kokonaisvaltaisen huomioimisen
edesauttavan kuntoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.
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9 POHDINTA

Tutkimustuloksistamme voi havaita, kuinka sosiaalisen osa-alueet huomioivaa ja
moniammatillista päihde- ja mielenterveyshuollon kuntoutuksen tulisi olla, jotta ihmisiä
voitaisiin

tukea

kokonaisvaltaisesti.

Kokonaisvaltainen

kuntoutus

edellyttää

moniammatillisuutta, jotta kuntoutujalle voidaan muodostaa kuntoutuksesta yksilöllinen ja
toimiva kokonaisuus. Kuntoutus ei näyttäytynyt aineistossa moniammatillisena, koska siitä
oli monen kohdalla jäänyt puuttumaan sosiaalityön osaaminen lähes kokonaan. Tästä
seurasi vaikutuksia muun muassa ihmisten kuntoutumismotivaatioon ja heidän
taloudellinen tilanteensa oli heikentynyt pidemmäksi aikaa.
Tutkimustulokset

vahvistivat

aikaisempia

tutkimuksia

kuntoutumisen

kokonaisvaltaisuuden tarpeellisuudesta. Kuntoutuminen on kokonaisvaltaista silloin, kun
siinä huomioidaan ihminen ja hänen elämäntilanteensa, sosiaalinen verkostonsa sekä
taloudellinen ja ammatillinen tilanteensa. Kuntoutumisen lähtökohtana ei saisi olla sairaus,
vaan ihminen voimavaroineen omassa tilanteessaan. Kuntoutumisen edetessä ja
elämäntilanteen muuttuessa kuntoutuksen tulisi muokkautua vastaamaan kuntoutujan
yksilöllisiä, muuttuvia tarpeita. Kuntoutuminen etenee paremmin, jos siinä huomioidaan
ihmisen koko elämäntilanne ja lähiverkosto, koska usein kuntoutujan ongelmat ovat
monilla elämänalueilla ja vaikuttavat laajasti myös niihin. Kuntoutuksessa on huomioitava
elämänalueiden moniuloitteiset yhteydet, koska katsottaessa kuntoutusta laajemmin
sosiaalisen näkökulmasta, kaikki sosiaalisen osa-alueet kietoutuvat toisiinsa.
Tutkimustulokset vahvistavat myös holistisen näkökulman huomioimisen tarpeellisuutta
sosiaali-

ja

terveydenhuollossa. Keskeistä

on

kokonaisvaltainen

ymmärtäminen,

ympäristön ja yksilön suhde sekä niiden välinen vuorovaikutus. Vaikka haastateltavat
olivat kulkeneet tai kulkemassa ainutkertaista kuntoutumisprosessiaan, löytyi prosessiin
liittyvien ilmiöiden kautta toistuvat merkitykselliset asiat, joilla oli vaikutusta muun
muassa motivaatioon, luottamukseen, itsetuntoon, yksilöllisyyteen, osallisuuteen ja
arvostukseen.

Kuntoutumismotivaation

ylläpitäminen

ja

vahvistaminen

pitkässä

kuntoutumisprosessissa on olennaisen tärkeää. Huomioimalla muut tutkimuksessa esille
tulleet merkitykset ylläpidetään motivaatiota ja mahdollistetaan kuntoutumisprosessin
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onnistuminen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Sosiaalisen huomioimisella on iso
merkitys kuntoutumisprosessin onnistumisen kannalta.
Kohdatuksi tulemisen kokemukset olivat merkittäviä kaikille haastateltaville. Kohdatuksi
tuleminen oli tärkeämpää kuin työntekijän ja kuntoutujan tapaamisen sisältö. Kohdatuksi
tuleminen ei vaadi työntekijältä paljon, vain pieniä asioita, mutta sillä on suuri merkitys
sen kannalta, että ihminen kokee itsensä arvokkaaksi yhteiskunnan jäseneksi. Myös
osallisuuden

ja

toimijuuden

lisäämistä

tavoiteltaessa

tarvitaan

onnistunutta

vuorovaikutusta ja luottamusta ihmisten välillä. Sosiaalityön on tärkeää tukea kuntoutujien
osallisuutta, koska sen myötä vahvistetaan hänen toimintakykyään. Kuntoutujien
osallisuuden kokemusten vahvistaminen edellyttää yhteiskunnalta erilaisten yksilöllisten ja
joustavien toimintatapojen kehittämistä.

9.1 Tutkimuksen anti sosiaalityölle
Tutkimustuloksemme

vahvistavat

sosiaalisen

merkitystä

kuntoutumisessa.

Johtopäätöksenä voisi ajatella, että sosiaalisen merkitys ihmiselle ei ole riittävästi esillä
esimerkiksi

terveydenhuollossa, vaikka

sen merkitystä

ihmisen

sairastumis-

ja

paranemisprosessissa ei varmaan kukaan voi kiistää. Mielestämme sosiaalityön mukanaolo
terveydenhuollossa on perusteltua ja tärkeää. Holistinen ja fenomenologinen näkökulma
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä, erityisesti pidemmissä yhteistyöprosesseissa,
olisi merkittävää ihmisen toipumisen kannalta. Yhteistyön tekemistä terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon välillä olisi hyvä lisätä entisestään. Myös sosiaalihuollon uudistukset
tukevat tätä.
Ihmisen sosiaalisen huomioiminen kuntoutumisessa edellyttää toimijoilta sen merkityksen
tiedostamista. Ihminen tulee nähdä kokonaisvaltaisesti ja on ymmärrettävä hänen
perustarpeensa olla yhteydessä muihin ihmisiin, saada arvostusta ja löytää paikkansa
yhteiskunnassa. Ihmisen kokonaisvaltainen tukeminen, sosiaalinen mukaan lukien, on
merkittävää yhteiskunnallisesti ja estää samalla syrjäytymistä. Meneillään olevassa
sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa tulisi huomioida enemmän sosiaalityön
merkitystä

ja

sen

vaikutusta

ihmisen

elämään.

palvelujärjestelmään tulee mahtua kokonainen ihminen.
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Yhteiskunnan

rakenteisiin

ja

Myös maahanmuuton lisääntyminen haastaa sosiaalityöntekijät tiedostamaan mahdolliset
kulttuuriset merkitykset ihmisen kohdatessa haastavia elämäntilanteita, kuten sairautta.
Mielestämme kulttuuritaustalla on merkitystä vuorovaikutustilanteissa, joissa ihmisten
erilaiset kulttuuritaustat saattavat aiheuttaa väärinkäsityksiä ja ongelmia. Työntekijöiden ja
asiakkaiden maailmankuvissaan käsittelemät merkitykset voivat olla luonteeltaan hyvin
erilaisia esimerkiksi tiedon, tunteen, uskomuksen ja tahdon osalta. Asiakkaiden ja
työntekijöiden tunnemerkitykset saattavat kietoutua tilanteissa tehtäviin havaintoihin.
Mielestämme

ihmisen

yksilöllisesti

huomioiva

holistinen

ihmiskäsitys

auttaa

ymmärtämään ja ottamaan asiakastilanteissa laajemmin huomioon siinä mahdollisesti
vaikuttavat merkitystekijät sekä asiakkaan että työntekijän osalta.
Erityisesti päihde- ja mielenterveyshuollossa meneillään oleva palveluiden integraatio
yhdeksi kokonaisuudeksi on tärkeä ihmisten kuntoutumisen kannalta. Integraation taustalla
on mielenterveys- ja päihdeongelmien yhtäaikainen esiintyminen samalla ihmisellä ja
niiden

kietoutuminen

toisiinsa.

Mielenterveys-

ja

päihdeongelmista

aiheutuneet

vaikutukset usealla elämän eri osa-alueella ovat lisääntyneet ja ihminen tarvitsee monen eri
toimijan tukea. Vaikutukset kuormittavat palvelujärjestelmää ja aiheuttavat yhteiskunnalle
merkittäviä

kustannuksia.

Yhteisten,

joustavien

palveluiden

kehittämisellä

on

kansanterveydellinen ja sosiaalinen merkitys. Ihminen hyötyy siitä, että hänen
auttamisessaan hyödynnetään molempien tahojen asiantuntijuutta ja hänen tilanteensa
huomioidaan yhtenä kokonaisuutena.
Suomessa ei ole ollut kokemusasiantuntijakoulutusta vielä kovin pitkään, joten
kokemusasiantuntijoilta saatua tutkimustietoa on niukasti. Tähänastinen tutkittu tieto on
kerätty pääosin yhteiskunnan näkökulmasta. Ainoastaan Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen

(Kostiainen

ym.

2014)

tutkimuksessa

on

tutkittu

laajemmin

kokemusasiantuntijuuden vaikutuksia yksilöön. Kokemusasiantuntijatoiminnassa oleminen
on kuntoutujille merkittävä kokemus monella tavalla. Ennen haastatteluiden tekemistä
emme osanneet edes kuvitella, kuinka tärkeää se heille on monen eri elämän osa-alueen
kannalta. Haastatteluiden jälkeen olimme todella vaikuttuneita siitä, kuinka paljon heidän
koulutuksensa oli antanut erilaisia keinoja kuntoutumiseen ja asioiden käsittelemiseen,
kuinka se oli lisännyt heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan yhteiskunnassa sekä nostanut
heidän itsetuntoaan. Kokemusasiantuntijat toimivat aktiivisesti omissa verkostoissaan ja
toisilta

saatu

vertaistuki

vähensi

ammatillisen
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hoidon

ja

tuen

tarvetta.

Kokemusasiantuntijuuden

avulla

on

mahdollista

saada

ihmisten

hyvinvoinnin

lisääntymisen lisäksi yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmat lisäävät yksilön syrjäytymistä ja
vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Raitakarin (2008) mukaan yhteisöt voivat alkaa torjua
näistä ongelmista kärsivää ihmistä. Kuten tiedämme, yksi sosiaalityön keskeisistä
yhteiskunnallisista tehtävistä on syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjäytyneen tai sen
vaarassa

olevan

ihmisen

liittäminen

yhteiskuntaan

on

mahdollista

hänen

kokonaisvaltaisella tukemisellaan elämäntilanne ja osallisuus huomioiden. Ammattilaisten
tulisi tiedostaa ongelmien mahdolliset sosiaaliset seuraukset ihmiselle ja hänen elämälleen.
Niin kuin aikaisemmin olemme tuoneet esille, sosiaalisen merkitykset ovat suhteessa
toisiinsa. Ilman ihmisen ja hänen elämäntilanteensa laaja-alaista tarkastelua resurssit
menevät hukkaan. Sosiaalinen tulisi nähdä sosiaalityössä laaja-alaisesti, koska sen
vaikutukset ovat niin merkittäviä ihmiselle.

9.2 Tutkijoiden pohdintaa tutkimusprosessista
Koko tutkimusprosessin ajan työnjakomme on ollut tasapuolista. Koemme, että yhteisen
tutkimuksen kokonaisuuden kannalta oli tärkeää, että olemme molemmat tietoisia kaikista
työvaiheista.

Tutkimuksemme

tekeminen

alkoi

kirjallisuuteen

ja

tutkimuksiin

perehtymisellä. Jaoimme teoriaosuutta varten tarvittavan tiedon keräämistä, mutta
lopulliset teoriaosiot kirjoitimme yhdessä. Tällä pyrimme välttämään asioiden toistuvuutta
ja sitä, ettei oleellisia asioita jää pois. Tutkimuksen kulkuun liittyvät osiot kirjoitimme
yhdessä. Aineiston keruu tapahtui kokonaisuudessaan yhteistyössä. Teimme kaikki
haastattelut yhdessä ja litteroimme puoliksi. Sisällönanalyysin osalta kävimme litteroinnit
yhdessä läpi ja etsimme yhteneväisyydet. Sen jälkeen luokittelimme aineiston yhdessä
merkitysten mukaan ja teimme analyysin. Koko prosessin ajan olemme pohtineet
tutkimuksen kulkua sekä yhdessä että yksin. Lopulliset johtopäätökset ja pohdinta
syntyivät yhteisesti. Tutkimusraportin viimeistelimme yhdessä.
Tutkimuksen tekeminen oli monivaiheinen ja haastava, mutta myös innostava prosessi. Se
oli meille hyvin opettavainen monella tavalla ja se on merkinnyt meille enemmän kuin
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tutkimuksen tekemistä. Prosessia vei eteenpäin molempien oma kiinnostus tutkimusaihetta
kohtaan. Tutkimus laajensi ja syvensi tietämystämme sosiaaliseen liittyvistä ja siihen
vaikuttavista tekijöistä. Opimme paljon fenomenologisesta ajattelusta, sosiaalisen
merkityksestä, haastattelutilanteista sekä myös itsestämme. Tämän tutkimuksen tekeminen
oli siis merkittävä kokemus meille tutkijoille.
Olemme molemmat kiinnostuneita sosiaalityöhön ja kaikkeen ihmisten väliseen
kanssakäymiseen

liittyvästä

vuorovaikutuksesta.

Koemme

sosiaalityöntekijän

tärkeimmäksi tehtäväksi vuorovaikutuksen ihmisen kanssa. Siihen kuuluvat ihmisen
kuuntelu, aito läsnäolo, luottamus ja kokonaisvaltainen kohtaaminen. Vuorovaikutuksessa
ei tulla koskaan valmiiksi, vaan siinä on aina parannettavaa. Tutkimuksemme tuloksista
selvisi, että onnistuneeseen vuorovaikutukseen tarvitaan aitoa läsnäoloa sekä kiinnostusta
ihmistä ja hänen kokemuksiaan kohtaan. Näistä elementeistä koostuivat myös meidän
haastattelutilanteemme. Uskomme ajattelumme muuttuneen niin paljon, että kun
tulevaisuudessa kohtaamme työssämme asiakkaita ja kuuntelemme heidän kokemuksiaan,
mieleemme tulevat myös kokemusten laajemmat merkitykset ihmisen elämälle. Rauhalan
holistinen ihmiskäsitys sekä fenomenologinen ajattelu tuovat tulevaisuudessa työhömme ja
muuhun elämäämme liittyvään ajatteluun lisää syvyyttä.
Haastattelutilanteet olivat meille hyvin antoisia kokemuksia. Erityisen antoisia niistä teki
haastateltavien avoimuus sekä se, että teimme ne yhdessä. Saimme toisiltamme tukea
tilanteissa, joissa haastattelija itse ei huomannut tarvittaessa tarkentaa kysymystä
haastateltavalle. Aktiivinen kuunteleminen ja läsnäolo veivät voimia, mutta uskomme sen,
että olimme aidosti läsnä omana itsenämme, myös vaikuttaneen tilanteiden onnistumiseen.
Haastattelutilanteet etenivät luontevasti ja onnistuimme luomaan niihin hyvän tunnelman.
Saimme haastateltavilta palautetta siitä, että he olivat kokeneet tilanteen luontevaksi ja
hyväksi. Uskomme tämän lisänneen haastateltavien avoimuutta tilanteessa. Haastattelut
olivat syvällisiä vastavuoroisia vuorovaikutustilanteita, joissa opimme lisää myös
itsestämme vuorovaikutustilanteissa. Haastatteluiden jälkeen reflektoimme haastateltavien
rankkojenkin kokemusten aiheuttamia ajatuksia ja tunteita. Kaikki haastateltavat olivat
käyneet kokemusasiantuntijakoulutuksen, mikä näkyi myös heidän vastauksissaan. He
olivat miettineet kuntoutusaikaansa jo aiemmin, joten heillä oli moniin kysymyksiin
valmiiksi mietittyjä vastauksia.
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Tutkimustyön edetessä olemme sen eri vaiheissa tavanneet toisiamme usein sekä käyneet
paljon keskusteluja puhelimitse tutkimuksesta ja siihen liittyvästä aineistosta. Olemme
tehneet tutkimuksemme kirjallista tuotosta lähes päivittäin yhdessä Google Drivessa.
Meille

molemmille tutkijoille oli

tärkeä

yhteinen tavoite

onnistua

löytämään

osallistuneiden kokemuksista tutkimuskysymykseen liittyvät merkittävät asiat ja tuomaan
ne esille tutkimuksessa. Koemme, että saavutimme tutkimukselle asettamamme tavoitteet.
Arvostamme sitä, että haastatellut halusivat osallistua tutkimukseemme. Oli arvokasta
saada kuulla ihmisten kokemuksia siitä, kuinka haastavista elämäntilanteista oli
kuntouduttu tilanteeseen, jossa voi kokea tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja kiitollisuutta.
Meille tutkijoille tutkimuksen tekeminen oli avartava kokemus sosiaalityöntekijän työtä
ajatellen.
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