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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on sosiaalihuollon palveluna järjestettävä nuorten 

sosiaalinen kuntoutus. Tarkastelen aihetta kunnallisessa sosiaalitoimessa nuorten 

sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja tutkimusaineiston keräsin sosiaalialan ammattilaisten 

ryhmähaastatteluina.  

Kiinnostukseni sosiaalisen kuntoutuksen teemaa kohtaan heräsi syksyllä 2015 

opiskellessani Helsingin yliopiston käytäntötutkimusjaksolla. Käytäntötutkimuksessani 

haastattelin kuutta nuorta, jotka osallistuivat sosiaalisena kuntoutuksena järjestettävään 

nuorten Startti-pajatoimintaan. Käytäntötutkimusjakson aikana kävin innostavia 

keskusteluja nuorten kanssa työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten kanssa. 

Keskustelujen pohjalta ymmärsin, että asiakkaan omien kuntoutukselle ja 

kuntoutumiselle antamien merkitysten rinnalla on tärkeää tuottaa tietoa ammattilaisten 

näkökulmasta. Ammattilaisten antama tieto rakentaa, täydentää ja syventää kuvaa 

sosiaalisesta kuntoutuksesta. Se voi nostaa esiin kehittämistarpeita ja auttaa ammattilaisia 

arvioimaan omaa toimintaansa.  

Olen työskennellyt sosiaalityössä aikuisten parissa 17 vuotta. Sosiaalinen kuntoutus on 

minulle tutkimusaiheena ammatillisesti tärkeä, koska siinä sosiaalityö ja kuntoutus 

yhdistyvät asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseen. Aila 

Järvikosken ja Kristiina Härkäpään (2011, 52-55) mukaan kuntoutuksessa on tapahtunut 

kuntoutusparadigman muutos. Kuntoutustyön ajattelu- ja toimintamalleissa on siirrytty 

yksilöllisestä vajavuuskeskeisyydestä kohti voimavarakeskeistä työskentelyä.  

Nuoriin on yhteiskunnallisessa keskustelussa kohdistunut viime vuosina paljon huoli- ja 

syrjäytymispuhetta. Huoli on kohdistunut esimerkiksi ilman opiskelu- tai työpaikkaa 

jääviin nuoriin. Tähän huoleen on pyritty vastaamaan sosiaalisen kuntoutuksen avulla. 

Sosiaalinen kuntoutus sai aseman osana kuntoutuksen laajaa kenttää uuden 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) astuttua voimaan 1.4.2015.  Lain 17 § nostaa esiin nuoret 

sosiaalisen kuntoutuksen tärkeäksi asiakasryhmäksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen nuorten 

ongelmien ratkaisijana kohdistunee paljon erilaisia toiveita ja odotuksia ja 

toimintakäytännöt ovat vasta muotoutumassa. Tuusa ja Ala-Kauhaluoma (2014) totesivat 
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nuorten sosiaalista kuntoutusta koskevassa selvityksessään, että palvelua on tarpeen 

kehittää. Tutkimukseni on omalta osaltaan tarkoitus vastata myös tähän tarpeeseen. 

Sosiaalityön ydin on asiakkaan ja työntekijän välinen suhde. Tätä asiakassuhdetta 

voidaan tarkastella varsin monesta näkökulmasta. Ammatillisessa suhteessa keskeiseen 

asemaan nousevat eettiset normit kuten esimerkiksi luottamuksellisuus ja asiakkaan 

itsemääräämisoikeus. Sosiaalityö on usein lähtökohdiltaan ongelmanratkaisutyötä. 

Tavoitteellinen työskentely ja ongelmien ratkaiseminen edellyttävät asiakassuhteen 

luomista. Asiakassuhteessa voidaan myös ongelmien sijaan tai niiden rinnalla keskittyä 

asiakkaan voimavaroihin tai osallisuuden vahvistamiseen. Sosiaalityö toteuttaa aina 

jotakin institutionaalista tehtävää kuten sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalityön ja 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteilla on siten aina myös institutionaalinen 

kehyksensä.  

Tutkielmani tavoitteena on jäsentää työntekijöiden näkökulmasta sosiaalisessa 

kuntoutuksessa syntyviä asiakassuhteita sekä asiakassuhteiden taustalla olevia nuorten 

elämäntilanteita ja ongelmia, joita pyritään sosiaalisen kuntoutuksen keinoin 

ratkaisemaan. Tutkielman luvuissa 2-4 esittelen tutkielmani taustaa. Sosiaalinen 

kuntoutus on tutkielmani kannalta keskeinen käsite.  Olen luvussa kaksi avannut tätä 

käsitettä historian, sosiaalihuoltolain, palveluiden järjestämisen sekä asiakassuhteen 

näkökulmasta. Nuoren kuntoutumisen kannalta toimiva ja nuoren tarpeisiin vastaava 

asiakassuhde on keskeisessä asemassa. Luvussa kolme tarkastelenkin kuntoutusta, 

kuntoutumista ja sosiaalityön asiakassuhteita koskevia aikaisempia tutkimuksia.  Luku 

neljä käsittelee nuoruuden elämänvaiheen erityispiirteitä sekä nuoren sosiaalista 

toimintakykyä. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen on yksi sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) keskeisistä tavoitteista. 

Esittelen tutkielmani suorittamista ja metodologiaa luvussa viisi. Tutkielmani perustuu 

maltilliseen tulkintaan sosiaalisesta konstruktionismista (Heiskala 2000, 199.) Analyysini 

tuloksena syntyneet kolme sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhdetta esittelen luvussa 

kuusi ja luvussa seitsemän sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiskohtia. Lukuun kahdeksan 

olen koonnut tutkielmani tulosten yhteenvedon ja johtopäätökset. Viimeisessä luvussa 

yhdeksän pohdin tutkielmani tekemistä, antia ja jatkotutkimusaiheita.   
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2 KUNTOUTUKSEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS  

 

2.1 Sosiaalisen kuntoutuksen käsite ja historia  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteellä osana suomalaista kuntoutuksen kenttää on oma 

värikäs historiansa, jonka juuret ulottuvat 1950-luvulle. Sosiaalisesta kuntoutuksesta 

käytettiin tuolloin termiä sosiaalinen rehabilitaatio, jolla tarkoitettiin invalidien 

kuntouttamista työkykyisiksi. Sosiaalinen rehabilitaatio korvautui jo 1960-luvulle 

tultaessa käsitteellä sosiaalinen kuntouttaminen. Käsite sosiaalinen kuntoutus otettiin 

käyttöön 1960-luvulla osana kuntoutuksen kentän laajempaa käsitteellistä muutosta. 

(Haimi & Kahilainen 2012, 41-42.)  

Suomalainen kuntoutus käynnistyi invalidihuoltona, kun invalidihuoltolaki säädettiin 

vuonna 1947. Valtiosta tuli invalidihuollon ja kuntoutuksen organisoija. Sotainvalidien 

kuntoutus loi kuntoutuksen menetelmälliset välineet. (Puumalainen 2008, 16-17.) Aila 

Järvikosken ja Kristiina Härkäpään mukaan (2011, 37-38) 1940- ja 1950- luvut olivat 

kuntoutuksen kiteytymisvaihetta. Kiteytymisvaiheen kuntoutuskäsitys oli 

jälkihoidollinen. Kuntoutus oli tyypillisesti korjaavaa, toimintakykyä palauttavaa ja 

suunnattu vain pienille erityisryhmille.  

Kuntoutus alkoi integroitua 1960-luvulta lähtien osaksi yleisiä sosiaali-, terveys- 

työvoima- ja koulutuspalveluiden palvelujärjestelmiä. Kuntoutuksen integrointi osaksi 

hyvinvointipalveluita perustui kansalaisten tasa-arvon ja palveluiden normalisoinnin 

periaatteille. Seuraavina vuosikymmeninä toteutunut kuntoutuksen laajentumistendenssi 

tarkoitti kuntouksen sekä määrällistä että laadullista laajentumista. Kuntoutukseen 

osallistuneiden määrä kasvoi, kuntoutukseen oikeuttava sairaus- ja vammakäsitys laajeni, 

kuntoutuksen painopistettä siirretiin kohti varhaiskuntoutusta. Sosiaaliset tekijät tulivat 

osaksi kuntoutuksen käynnistämisperusteita. Integroinnilla oli kuitenkin myös 

kääntöpuolensa. Se johti kuntoutuksen sektoroitumiseen ja monimutkaiseen 

kuntoutusjärjestelmään. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 39-47; Puumalainen 2008, 17-19.)  

1970-luvulla yleistyi kuntoutuksen ryhmittely neljään eri osa-alueeseen. Tämä nelijako 

luokitteli kuntoutuksen lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen 

kuntoutukseen. (Haimi & Kahilainen 2012, 43.) Lääkinnällisellä kuntoutuksella 

tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä tutkimuksia ja niiden pohjalta käynnistettäviä 
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fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä parantavia toimenpiteitä. Näitä voivat olla 

esimerkiksi kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, kuntoutustarpeen arviointi, terapiat, 

apuvälinepalvelu, sopeutumisvalmennus ja kuntoutusjaksot. Ammatillinen kuntoutus 

pitää sisällään toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kuntoutujan ammatillisia 

valmiuksia. Kuntoutujaa   tuetaan hänen mahdollisuuksissaan saada tai säilyttää soveltuva 

työ esimerkiksi koulutuksen, työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla. 

Kasvatuksellisessa kuntoutuksessa on kyse vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan 

henkilön kasvatuksen ja koulutuksen tukemisesta erityisjärjestelyin ja monialaisin 

menetelmin. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 20-22; Järvikoski 2013, 42-49.)  

Haimi ja Kahilainen (2012, 43) arvioivat, että sosiaalisen kuntoutuksen saama paikka 

kuntoutuksen nelijaossa 1970-luvulla vaikutti siihen, että sosiaalisen kuntoutuksen käsite 

laajeni. Pelkkä työhön kuntouttaminen ei enää riittänyt ja kuntoutuksen ajateltiin 

koskevan yksilön lisäksi myös ympäristöä. Järvikosken (2013, 43) kuvaama 

kuntoutuksen laajentumistendenssi 1970- ja 1980-luvuilla oli ajanjakso, joka lisäsi 

tutkimustietoa ja ymmärrystä psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksestä 

sairauksien kehityksessä ja erilaisten ongelmien synnyssä.  

1980-luvulla sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä pyrittiin toisaalta selventämään ja 

toisaalta se oltiin valmiit hylkäämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmänä olivat 

esimerkiksi kehitysvammaiset, vammaiset, vajaakuntoiset ja psykiatriset potilaat, mutta 

tarkkaa seulaa sosiaaliseen kuntoutukseen pääsemiseksi ei kuitenkaan ollut. (Haimi & 

Kahilainen 2012, 43-44.) 1990-luvun lama toi kuntoutuksen piiriin pitkäaikaistyöttömät 

henkilöt. Kuntoutuksen kentällä kehitettiin aktivoivia menetelmiä, joilla pyrittiin 

ehkäisemään syrjäytymistä, kohentamaan työttömän elämäntilannetta ja parantamaan 

hänen uravalmiuksiaan. (Karjalainen 2004, 15-16; Puumalainen 2008, 25-26.)   

2000-luvulta lähtien sosiaalista kuntoutusta on määritelty sosiaalisen kuntoutuksen 

käytännön kautta (Haimi & Kahilainen 2012, 44).  Järvikoski ja Härkäpää (2011, 22) 

määrittelevät sosiaalisen kuntoutuksen toimintana, jonka tavoitteena on parantaa 

kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista, vuorovaikutussuhteista ja 

rooleista. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu esimerkiksi asumisen ja liikkumisen 

helpottaminen, osallistumismahdollisuuksien ja sosiaalisten verkostojen tukeminen sekä 

taloudellinen turva. Elina Palolan (2012, 31) mukaan sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa 

laajasti ymmärrettynä erilaisia toimintoja, jotka tukevat ihmisen sosiaalista 

toimintakykyä ja kykyä selvitä arjen tilanteista vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 



5 
 

kanssa. Palolan (2012, 32) mukaan sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa 

yksilön yhteiskunnallista osallisuutta. Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, 

että asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tuki muodostavat toimivan kokonaisuuden, jonka 

suunnitteluun asiakas on osallistunut.  

Kokonaisvaltaisuuden rinnalla kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus voidaan nähdä myös 

erilaisina tasoina. Ilpo Vilkkumaa (2008, 27-38) on määritellyt kolme kuntoutuksen 

sosiaalisen tasoa. Nämä tasot ovat sosiaalisen perimän taso, sosiaalisen läsnäolon taso ja 

sosiaalisen toiminnan taso. Sosiaalisen perimän taso tarkoittaa sosiaalisuutta toisten 

ihmisten huomioonottamisena ja vaikutuksina. Sosiaalisen perimän tasossa korostuvat 

sosialisaatio ja yhteisölliset sekä kulttuuriset tekijät. Sosiaalisen läsnäolon taso tarkoittaa 

toisten ihmisten konkreettista läsnäoloa, vertaiskokemusta, vuorovaikutusta ja ohjausta.  

Sosiaalisen toiminnan taso kuvaa yhdessä tekemistä.  

Kuntoutuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen historian voi tiivistää kuntoutusparadigman 

muutoksena. Kuntoutusparadigman muutoksella tarkoitetaan kuntoutustoiminnan 

perustana olevien ja kuntoutusta ohjaavien ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.   

Kuntoutus muuttui vajavuus- ja asiantuntijakeskeisestä lähestymistavasta ensin 1970-

luvun itsenäisen elämän paradigmaan, jonka taustalla oli vammaisliikkeen kritiikki 

vammaisia alistavia ja syrjäyttäviä käytäntöjä kohtaan. Nyt kuntoutuksen uudessa 

paradigmassa kuntoutuja nähdään ympäristö- ja vuorovaikutussuhteissaan. Sekä yksilön 

että ympäristön ominaisuudet voivat osallistaa, voimauttaa tai syrjäyttää. (Järvikoski & 

Härkäpää 2011, 49-50; Karjalainen 2004, 19-21.) 

  

2.2 Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa 

  

Sosiaalinen kuntoutus tuli sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin toteutettavaksi 

lakisääteiseksi palveluksi 1.4.2014, kun uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astui 

voimaan. Lain 17 §:n mukaan sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa 

”sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea 

sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja 

osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalisen 

toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja –

ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus 
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arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja 

tuki sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja muut tarvittavat sosiaalista 

kuntoutumista edistävät toimenpiteet”. (1301/2014, 17 §.)  

Yleisen määritelmän lisäksi laissa on erikseen mainittu nuoria koskeva sosiaalisen 

kuntoutuksen tehtävä.  

”Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, 

työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden 

keskeyttämistä. (1301/2014, 17 §.)  

Sosiaalihuoltolakiin on sisällytetty alle 25-vuotialle nuorille suunnattu 

nuorisopalvelutakuu, joka pitää sisällään omatyöntekijän palvelun, palvelutarpeen 

arvioinnin ja nuorille kohdennetun sosiaalisen kuntoutuksen. Nuorella on oikeus saada 

omatyöntekijä koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Omatyöntekijä nimetään 

viimeistään tehtäessä palvelutarpeen arviointia.  Omatyöntekijän tehtävänä on huolehtia 

siitä, että nuori saa palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut. Omatyöntekijä seuraa 

nuorelle järjestettyjen palveluiden vaikuttavuutta, tukee nuorta tavoitteiden 

saavuttamisessa sekä antaa neuvontaa ja ohjausta. Omatyöntekijän rooli vaihtelee nuoren 

tuen tarpeen mukaisesti satunnaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta aina vahvaan 

henkilökohtaiseen tukeen saakka. (SHL 1301/2014, 42 §, Sosiaalihuoltolaki 

soveltamisopas 2015, 34; 76-78.)  

Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen taustalla olevat syyt ovat usein syntyneet ja kasautuneet 

pitkän ajan kuluessa. Näitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, oppimis- ja 

hahmotushäiriöt, päihderiippuvuus sekä mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt. 

Kasautuneet tai pitkittyneet ongelmat, sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen ja 

osallisuuden edistäminen edellyttävät ymmärrystä kokonaisvaltaisesta työskentelystä. 

Yksittäisten ja lyhytkestoisten interventioiden sijaan sosiaalisessa kuntoutuksessa olevat 

asiakkaat tarvitsevat pitkäjänteistä ja erityisosaamista vaativaa kuntoutusta. 

(Sosiaalihuoltolaki… 2015, 33.)  

Sosiaalihuollon toteuttamiselle on luonteenomaista monialainen yhteistyö kaikissa 

sosiaalihuollon palveluprosessin eri vaiheissa (SHL 1301/2014, 41 §). Sosiaalinen 

kuntoutus on yksi osa monialaista kuntoutusjärjestelmää. Sosiaaliseen kuntoutukseen 

voidaan tarvittaessa yhdistää erilaisia asiakkaan tarvitsemia lääkinnällisiä, ammatillisia 
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ja kasvatuksellisia palveluita ja tukitoimia palvelukokonaisuudeksi yli sektorirajojen. 

(Sosiaalihuoltolaki… 2015, 33.)  

Kuntoutus perustuu asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun tavoitteelliseen suunnitelmaan 

(SHL 1301/2014, 39 §). Tavoite voi olla esimerkiksi arjen taitojen oppimista, 

päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työelämään tarvittavien taitojen 

vahvistamista tai ryhmässä toimiminen. Sosiaalisen kuntoutuksen käytännössä 

yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. (Sosiaalihuoltolaki… 2015, 33-34.)  

Kunnallisten viranomaisten tehtävänä on edistää ja seurata nuorten hyvinvointia. Nuorten 

sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kehittäminen ja lisääminen ovat tärkeitä nuorten 

hyvinvoinnin edistämisen keinoja. Kehittämistyössä nuorten tarpeet ja toiveet ovat 

keskeisiä. (Sosiaalihuoltolaki… 2015, 34; SHL 1301/2014, 7 §-9 §.)  

 

2.3 Sosiaalinen kuntoutus palveluna  

 

Eeva Liukko (2006) on kuntouttavaa sosiaalityötä käsittelevässä tutkimuksessaan 

paikantanut kuntouttavaa sosiaalityötä osana kunnallista perussosiaalityötä ja 

hahmottanut sen keskeisiä ominaisuuksia. Kuntouttavassa sosiaalityössä on Liukon 

(2006, 111) mukaan kyse sosiaalitieteellisen perustan omaavasta pitkäjänteisestä 

kuntoutusprosessista, joka tavoittelee voimaantumista ja elämänhallinnan paranemista.    

Liukon (2006, 112-114) mukaan kuntouttava sosiaalityö on aina muutostyötä. Hän on 

tutkimustulostensa perusteella nimennyt muutostyön eräänlaiseksi kuntouttavan 

sosiaalityön kattokäsitteeksi. Sosiaalinen kuntoutus on tässä jäsennyksessä yksi 

kuntouttavan sosiaalityön työmenetelmistä.  

Sosiaalinen kuntoutus kattaa tällä hetkellä varsin moninaisen joukon erilaisia palveluita 

ja niiden toteuttamistapoja. Terhi Hinkka, Juha Koivisto ja Riitta Haverinen (2006, 23) 

ovat selvityksessään analysoineet sitä, mitä sosiaalinen kuntoutus on käytännön 

toimintana.  Hinkan ym. (2006, 23) mukaan sosiaalinen kuntoutus on kokonaisuus, jonka 

työmuotoja ovat psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, 

työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työ, verkostoyhteistyö ja yhteistyö 

asiakkaan lähiverkostojen kanssa.  
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Psykososiaalinen työ sosiaalityössä on asiakaskohtaisen sosiaalityön orientaatio, johon 

sisältyy terapeuttinen ulottuvuus. Psykososiaalinen työ ei ole terapiatyötä, koska sillä on 

myös yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen ulottuvuus. Psykososiaalisella työllä 

pyritään ratkaisemaan yksilöiden ja perheiden elämäntilanteita, joissa psyykkinen 

pahoinvointi sekä taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat kietoutuvat yhteen. Asiakas 

nähdään sosiaalisessa kontekstissaan toimivana ja tuntevana yksilönä. (Granfelt 1993, 

222-223.)  

Sosiaalisessa kuntoutuksessa psykososiaalisen työn tavoitteena on parantaa asiakkaan 

elämänhallintaa ja työllistymisen edellytyksiä.  Psykososiaalista työtä voidaan toteuttaa 

joko yksilökohtaisena tai ryhmämuotoisena toimintana. Yksilökohtainen 

psykososiaalinen työ voi koostua erilaisista asiakasta tukevista palveluista kuten 

motivointityöstä, keskusteluista, neuvonnasta, ohjauksesta, kotikäynneistä ja 

asiointiavusta. Ryhmämuotoisen toiminnan tarkoituksena on antaa kuntoutukseen 

osallistuville mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin, vertaistukeen ja yhteisöllisyyden 

kokemiseen. Ryhmätoimintaan voi kuulua myös koulutusta tai virkistys- ja vapaa-ajan 

toimintaa.  Yksilö- ja ryhmätason työtä voidaan täydentää vertaisryhmä- ja 

tukihenkilötoiminnalla sekä mentoroinnilla. (Hinkka ym. 2006, 23-25.)  

Sosiaalisen kuntoutuksen käytäntö perustuu suunnitelmalliseen työskentelytapaan. 

Suunnitelma on sekä työväline että asiakirja, jonka avulla asiakkaan asettamien 

tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Suunnitelman sisältö on aina asiakaskohtainen.  

Suunnitelmallinen työskentelymalli vaatii aikaa ja taitoa kuunnella asiakkaan 

kokemuksia ja toiveita, sillä asiakkaan tavoitteet muotoutuvat prosessina. Asiakassuhteen 

alussa tavoitteet ovat usein käytännön asioihin liittyviä, mutta luottamuksellisen 

asiakassuhteen vahvistuessa asiakkaan tavoitteet voivat koskettaa yhä 

henkilökohtaisempia elämän osa-alueita. (Hinkka ym. 2006, 25.)   

Sosiaaliseen kuntoutukseen voidaan yhdistää erilaisia työllistymisen tukitoimia, 

koulutuksia ja kursseja.  Erilaiset työjaksot antavat sosiaalisessa kuntoutuksessa olevalle 

mahdollisuuden hankkia työkokemusta, testata työkykyään ja solmia työelämäsuhteita. 

Tukitoimien tarkoituksena on tukea asiakkaan pääsyä työmarkkinoille, mutta niillä on 

myös kuntouttava ja elämänlaatua lisäävä tehtävä. (Hinkka ym. 2006, 26.)  

Sosiaalisessa kuntoutuksessa olevalla henkilöllä voi olla erilaisia tuen tarpeita, jotka 

voivat liittyä asumiseen, arjesta selviytymiseen tai taloudelliseen tilanteeseen. Hän voi 
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kokea perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa, kaltoinkohtelua tai joutua äkilliseen 

kriisitilanteeseen. Tuen tarve voi liittyä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa olevalla henkilöllä on oikeus saada tuekseen muita 

kunnallisia sosiaalipalveluita kuten sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, perhetyötä, 

kotipalvelua, kotihoitoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita ja kasvatus- ja 

perheneuvontaa (SHL 1301/2014, 11 §-14 §). Sosiaalisen kuntoutuksen työmuotojen 

perustana on moniammatillinen ja verkostomainen työskentelytapa sekä työskentely 

asiakkaan lähiverkostojen kanssa.  Verkostojen välinen toimiva yhteistyö, tiedonkulku ja 

osaamisen yhdistäminen ovat olennaisia kuntoutustoiminnan vaikuttavuuden kannalta. 

(Hinkka ym. 2006, 26; Kokko & Veistilä, 2016, 222-224.) 

 

2.4 Asiakassuhde sosiaalisessa kuntoutuksessa  

 

Kuten kaikessa sosiaalityössä myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa asiakkaan ja 

työntekijän välinen suhde on keskeinen osa kuntoutusta ja kuntoutumista. Tätä suhdetta, 

sen muotoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä voi tarkastella esimerkiksi 

yhteiskunnallisena, institutionaalisena, ammatillisena tai vuorovaikutuksessa 

rakentuvana suhteena. Paikantuu sosiaalisen kuntoutuksen palvelu ja asiakassuhde mihin 

kehykseen tahansa, on niissä kaikissa keskeistä se, miten asiakas kokee tulleensa 

kohdatuksi. (Jokinen 2016, 138-147.)  

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö luo puitteita, velvoitteita ja odotuksia 

asiakassuhteeseen. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhde on yhteiskunnallinen suhde, 

koska sosiaalisen kuntoutuksen palvelulla on lakisääteinen paikka sosiaalityön 

palvelujärjestelmässä. Kuntoutuksen tavoitteena on sosiaalihuoltolaissa määritelty 

asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen. Tässä asiakassuhteessa kohdataan 

usein asiakkaita, jotka ovat jääneet syrjään muista hyvinvointipalveluista tai he eivät ole 

saaneet tarvitsemaansa apua ja tukea. (Raunio 2004, 171-174; Jokinen 2016, 139-140.) 

Yhteiskunnallisessa suhteessa asiakas saatetaan nähdä ongelmakansalaisena, johon 

kohdistetaan velvoitteita, aktivointia ja kontrollia (Juhila 2006, 49-63). Yhteiskunnallisen 

asiakassuhteen kontrollin kysymykset edellyttävät työntekijältä eettistä harkintaa ja 

herkkyyttä pohtia sitä, miltä osin ne kuuluvat sosiaalityössä tehtävään kuntoutukseen.  
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Institutionaalisessa suhteessa asiakas ja työntekijä kohtaavat toisensa omissa rooleissaan. 

Työntekijä edustaa aina organisaatiota ja organisaatio tuo puitteet asiakkaan 

kohtaamiselle. Asiakasta tulkitaan tästä institutionaalisesta kehyksestä asiakkuuden 

mallitarinoiden avulla, joiden lähtökohtana ovat usein asiakkaiden ongelmat. 

Institutionaalinen tulkintakehys voi tuottaa ”hyviä” tai ”pahoja” asiakkuuksia riippuen 

siitä, miten hyvin tai huonosti asiakas asettuu auttavaan instituutioon, sen sääntöihin ja 

asiakkaan rooliinsa. Institutionaalisesti tarkasteltu asiakkuus voi kyseenalaistaa 

sosiaalityön asiakaskeskeisyyden. (Jokinen 2016, 140-141; Juhila 2003, 83-95; Juhila 

2006, 223.) Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan varsin monella eri tavalla ja erilaisissa 

organisaatioissa (Hinkka ym. 2006). Kaikissa näissä kohtaavat työntekijä kuntouttajan ja 

asiakas kuntoutettavan roolissa. Sosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa 

institutionaalisuus ja ongelmien ratkaisutyö näkyvät erilaisina asiakastyön dokumentteina 

ja suunnitelmina, mutta myös asiakkaan lakisääteisinä oikeuksina saada tarvitsemaansa 

palvelua ja kuntoutusta.   

Sosiaalityön ammatillinen auttamissuhde perustuu vastavuoroiseen suhteeseen, jossa 

asiakas ja työntekijä yhdessä jakavat tietoa ja asiantuntijuutta. Ammatillinen 

auttamissuhde tavoittelee muutosta asiakkaan elämässä ja asiakkaan vahvistamista. 

Työntekijän työtä ohjaavat eettiset normit ja sosiaalityön teoriapohja. Hyvä suhde 

mahdollistaa muutoksen ja tavoitteellisen työskentelyn. (Jokinen 2016, 142-147; Rostila 

2001.) Sosiaalityössä kohdataan vaikeissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita, joiden 

luottamus yhteiskunnan palvelujärjestelmiin ja auttajiin on voinut horjua. Juhila (2006, 

81-84) kutsuu heitä ansaitsemattomiksi ja vaikeiksi. Heihin kohdistetaan usein kontrollia, 

erityispalveluita tai jopa yhteiskunnan marginaaliin sulkemista. Ammatillisessa 

auttamissuhteessa on tärkeää, että työntekijä institutionaalisen ongelmanäkökulman 

sijaan ymmärtää asiakasta ja hänen elämäntilannettaan kokonaisuutena. Minna-Kaisa 

Järvinen (2015, 137-141) on tutkinut asiakkaan ja työntekijän yhteistyötiloja ja todennut, 

että muutoksen tavoittelu rakentuu suhteessa dialogisuuteen, yhteiseen ymmärrykseen, 

yhteistoimintaan ja asiakkaan lähellä työskentelyyn.  

Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa jokainen työntekijän ja asiakkaan 

kohtaaminen rakentavat suhdetta. Nämä kohtaamiset ovat ainutlaatuisia, koska ne voivat 

sisältää ennakolta tiedettyjä, mutta myös odottamattomia seikkoja. Vuorovaikutuksessa 

rakentuvassa suhteessa kuulluksi tuleminen on tärkeää. Suhteen tarkoituksena on kehittää 

ajatuksia yhdessä, joita sekä työntekijä että asiakas merkityksellistävät keskustelussa. 
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Yhteiskunnallinen, institutionaalinen ja ammatillinen suhde ovat läsnä tässä suhteessa. 

Ne voivat luoda edellytyksiä vuorovaikutukselle tai horjuttaa sitä. (Jokinen 2016, 144-

147; Juhila 2006, 201.)  

Kaarina Mönkkönen (2002) on tutkinut erilaisia sosiaalialan asiakastyön 

vuorovaikutusorientaatioita. Tutkimustulosten perusteella hän on nimennyt kolme 

vuorovaikutuksen kulttuuria, joita ovat asiantuntijakeskeinen, asiakaskeskeinen ja 

dialoginen orientaatio. Orientaatiot eroavat toisistaan vuorovaikutuksen suunnan ja 

vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden positioiden mukaan.  

Asiantuntijakeskeisessä orientaatiossa toimintaa ohjaa asiantuntijan tai järjestelmän 

tavoitteet ja tulkinnat. Asiantuntijan tulkinnat ovat hallitsevia ja ne keskittyvät ongelmien 

jäsentämiseen asiakkaan ongelmina. Työntekijällä on asiantuntijan positio, josta hän ei 

liiku. Positioon kätkeytyy valtaa ongelmien määrittäjänä. Sosiaalityössä 

asiantuntijakeskeisellekin näkökulmalle on paikkansa, koska heikossa asemassa olevat 

asiakkaat tarvitsevat elämänsä jäsentämiseen asiantuntijuutta. Sosiaalityössä työntekijällä 

on tässä suhteessa valtaa sekä ongelmien määrittäjänä, että niiden ratkaisijana. 

(Mönkkönen 2002, 53-55; 63.)  

Asiakaskeskeisyys orientaationa haastaa asiantuntijavallan. Tässä suhteessa lähdetään 

liikkeelle asiakkaan tarpeista ja asiakkaan konstruktioista. Työntekijän roolina on olla 

foorumi, jossa asiakas voi reflektoida asioitaan. Asiakas nähdään omaa elämäänsä 

koskevien asioiden asiantuntijana. Asiakaskeskeisen suhteen vaarana voi olla kuitenkin 

vastavuoroisen kommunikaation vähyys ja mukaan meneminen asiakkaan näkökulmiin. 

Vuorovaikutuksessa ei synny uusia näkökulmia eikä uutta ymmärrystä. Valta- ja 

vastuusuhteet hämärtyvät. Sosiaalityössä tämä voi johtaa siihen, että asiakas ei lopulta 

saakaan apua. (Mönkkönen 2002, 55-56; 63.) 

Kolmannessa eli dialogisessa orientaatiossa vuorovaikutus nähdään vastavuoroisena 

suhteena, johon molemmat vaikuttavat. Dialogisessa suhteessa työntekijä ja asiakas 

konstruoivat keskustelun kohteena olevaa asiaa tai ilmiötä yhdessä. Dialogisessa 

suhteessa yhteisen ymmärryksen löytäminen tarkoittaa uuden alueen löytymistä 

työntekijän ja asiakkaan välille. Keskusteluyhteys ja tasavertaisen suhteen luominen 

korostuvat. Dialogista suhdetta voi arvioida kuitenkin myös kriittisesti. Dialoginen suhde 

voi onnistua vain näennäisesti, sillä täydellisen yhteisymmärryksen löytäminen voi olla 
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vaikeaa. Sosiaalityön asiakkailla voi olla hyvin eritasoiset mahdollisuudet ilmaista itseään 

kielellisesti. (Mönkkönen 2002, 56-59; 63.)  

Orientaatioiden lisäksi Mönkkönen (Mt., 42-44) on tutkimuksessaan eritellyt asiakastyön 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoja. Asiakastyön vuorovaikutus rakentuu viidelle 

perustasolle, joita ovat tilanteessa olo, sosiaalinen vaikuttaminen, peli, yhteistyö ja 

yhteistoiminta. Jokainen suhde kuvaa vuorovaikutuksen kehitystä kohti sosiaalista 

toimintaa.  

Institutionaalisissa suhteissa voi olla tilanteita, joissa kumpikaan osapuoli ei ole suhteessa 

vakavissaan. Suhde on tilanteessa oloa, koska aitoa halua tai kiinnostusta 

vuorovaikutukseen ei ole. Sosiaalisen vaikuttamisen taso ilmenee suhteessa siten, että 

toinen käyttää selkeästi valtaa ja määrittelee vuorovaikutuksen kulkua. Vahva rooli voi 

olla joko työntekijällä tai asiakkaalla. Pelisuhteessa toinen tai molemmat osapuolet 

toimivat asiakassuhteen pelisääntöjen mukaisesti omista positioistaan nähden. 

Vuorovaikutus voi olla peliä silloin, kun kerrotaan, mitä toinen haluaa kuulla tai toisen 

luottamusta käytetään hyväksi. Yhteistyösuhde on yhteistä sitoutumista päämääriin ja 

tavoitteisiin sekä toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.  Korkeimmalla yhteistoiminnan 

tasolla toteutuu molemminpuolinen luottamus ja toisesta toimijasta vaikuttuminen. 

(Mönkkönen 2002, 42-44.)  

Sosiaalinen kuntoutus on sosialisaatiota ja yhteiskunnan jäsenyyteen liittymistä, 

läsnäoloa työntekijöiden ja toisten kuntoutujien kanssa sekä yhdessä tekemistä 

(Vilkkumaa 2008, 27-38). Sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteissa 

sosiaaliset tekijät ja vuorovaikutus ovat jatkuvasti läsnä. Asiakkaiden kuntoutumisen 

kannalta on keskeistä, että asiakassuhteet perustuvat pääosin Mönkkösen (2002) 

kuvaamille dialogiselle orientaatiolle sekä yhteistyön ja yhteistoiminnan 

vuorovaikutuksen tasoille.   Koska sosiaalinen kuntoutus on myös asiantuntijoiden välistä 

yhteistyötä, sopivat luottamus ja vastavuoroinen vaikuttaminen kuvaamaan myös 

parhaiten toimivaa asiantuntijayhteistyötä (Kokko & Veistilä 2016, 223).   
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3 KUNTOUTUS JA SOSIAALITYÖ TUTKIMUSTEN VALOSSA   

 

Kuntoutus ja kuntoutuminen ovat viime vuosikymmeninä olleet varsin laajasti 

tutkimusten kohteina. Tutkimuksissa on usein keskeisenä asiakkaan tai kuntoutujan 

näkökulma. Tutkimukseni aiheena olevaa sosiaalista kuntoutusta on toistaiseksi tutkittu 

melko vähän. Sosiaalinen kuntoutus on käsitteenä ja käytäntönä ollut ja on osittain 

edelleen jäsentymätön. Esittelen seuraavaksi sosiaalista kuntoutusta sekä sitä lähellä 

olevia kuntouttavaa työtoimintaa ja kuntoutumista käsitteleviä tutkimuksia. Lisäksi 

esittelen tutkimuksia, jotka tarkastelevat sosiaalityössä vallitsevia asiakassuhteita.  

   

Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointia tarkastelevia tutkimuksia  

Suomeen rantautui 2000-luvulla aktivointipolitiikka, jonka keskeinen ajatus on 

pitkäaikaistyöttömien kuntouttaminen takaisin työmarkkinakansalaisiksi.  Matti Tuusa 

(2005) tutki ammatillisessa lisensiaattitutkimuksessaan, millaisia vaikutuksia 

pitkäaikaistyöttömien aktivoinnilla oli sosiaalityön ammattikäytäntöihin kunnissa.  

Tuusan (2005) tutkimuksen lähtökohtana on vuonna 2001 voimaan astunut laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta (2001/189.) Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 

sosiaalityön ammattikäytäntöjen muutosta kuntien peruspalveluissa 

sosiaalityöntekijöiden omien kokemusten ja käsitysten pohjalta. Tutkimuksessa 

sosiaalityöntekijät kertoivat aktivoinnin lisäksi myös käsityksiään sosiaalisesta 

kuntoutuksesta ja kuntouttavan sosiaalityön juurruttamisen haasteista. 

Tutkimustuloksissa todetaan, että sosiaalityöntekijöillä oli ristiriitaisia käsityksiä 

sosiaalisen kuntoutuksen käsitteestä ja sen sisällöstä sekä epätietoisuutta siitä, mitä 

sosiaalinen kuntoutus palveluna on.  Toisaalta sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että 

sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön palvelu ja näiden palveluiden tulisi olla 

monipuolisia ja pitkäkestoisia. Toisaalta sosiaalityöntekijät liittivät sosiaalisen 

kuntoutuksen palvelun kiinteästi aktivointiin, jolla lisätään asiakkaiden 

työllistymisvalmiuksia.  

Mika Ala-Kauhaluoma, Elsa Keskitalo, Tuija Lindqvist ja Antti Parpo (2004) tutkivat 

kuntouttava työtoiminta lain (2001/189) sisältöä ja vaikuttavuutta 51 kunnassa. Aineisto 

kerättiin kysely- ja seurantalomakkeella lain (2001/189) 8 § mukaisen 

aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuneilta työttömiltä. Aktivointisuunnitelmassa 
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sovituilla toimenpiteillä on tarkoitus parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön 

työllistymisedellytyksiä. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa pelkästään työllistymisen 

kautta, aktivointisuunnitelmaan osallistuminen ei vaikuttanut lyhyellä aikavälillä 

työllistymiseen avoimille työmarkkinoille eikä se myöskään edistänyt työttömän koettua 

kompetenssia eikä elämänlaatua. Koettu kompetenssi lisääntyi, mikäli työtön työllistyi 

avoimille työmarkkinoille tai selvästi työperusteisiin aktivointitoimenpiteisiin kuten 

esimerkiksi työkokeiluun. Tulokset kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuudesta 

työttömien syrjäytymisen vähentäjänä ja elämäntilanteen parantajana olivat varovaisen 

myönteisiä. Toisaalta ongelmana oli kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneiden suuri 

määrä. Tutkimustulosten perusteella tutkijat haluavat kiinnittää huomiota siihen, että lain 

piirin kuuluvan asiakasjoukon palvelutarpeet ovat erilaisia ja vain osa tarvitsee 

elämänhallintaa ja osallisuutta tukevaa kuntoutusta.  

Tuija Kotiranta (2008, 168-170) on aktivoinnin paradokseja käsittelevässä 

väitöskirjassaan tutkinut aktivointia työttömien näkökulmasta. Tutkimus valottaa laaja-

alaisesti aktivoinnin käsitettä sekä tarkastelee sosiaalityön ja työttömien parissa tehtävän 

aktivointityön jännitteistä suhdetta. Tutkimustuloksissaan Kotiranta (2008) toteaa, että 

sosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ammatilliseen harkintaan perustuva 

tapauskohtainen työote on tärkeä. Aktivointi sisältää Kotirannan (2008) mukaan 

ristiriidan siinä, että asiakas nähdään kohteena ja aktivoitavana, ei yksilönä. Aktivoiviin 

toimenpiteisiin osallistuminen on velvollisuus, ei oikeus.  Kotiranta (2008) korostaa, että 

sosiaalityön on palveluna huolehdittava asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimisesta aktivoinnin mukanaan tuomista paineista huolimatta.   

 

Sosiaalista kuntoutusta käsitteleviä tutkielmia 

Esittelen seuraavaksi muutamia viime vuosina asiakkaan tai kuntoutujan näkökulmasta 

tehtyjä sosiaalista kuntoutusta koskevia pro gradu-tutkielmia. Saila Kivirinta (2015) on 

tutkinut ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden nuorten 

kokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta. Haastatteluaineistoon perustuvassa 

kvalitatiivisessa tutkielmassa nuoret antavat merkityksiä kuntoutumiselleen ja kuvaavat 

saamaansa tukea. Aineisto koostui kahdeksan nuoren teemahaastattelusta. Kivirinta 

(2015) on jäsentänyt tulokset sekä aineistolähtöisesti että teoriaohjaavasti toimijuuden 

modaliteettien kautta. Aineistolähtöisen analyysin perusteella nuorten sosiaalinen 
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kuntoutus rakentuu mielekkyyden kokemuksesta, arvostavasta kohtaamisesta, 

vertaistuesta, toimintakyvyn vahvistumisesta ja luottamuksellisesta 

tulevaisuusorientaatiosta. Toimijuuden modaliteettien kautta tarkasteltuna nuorten 

toimijuus tulee esiin esimerkiksi muutoshaluna, toimintakykyä vahvistavana 

kykenemisenä ja sosiaalisen rohkaistumisen tuottamana osaamisena.  

Erika Veltheim (2016) on puolestaan kvantitatiivisessa pro gradu-tutkielmassaan 

arvioinut sosiaalisen kuntoutuksen yksilötason vaikutuksia. Kyselytutkimuksen aineisto 

koostui 1330 sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaan sähköisen kyselylomakkeen 

vastauksista. Tutkimus on suoritettu organisaatiossa, jossa sosiaalinen kuntoutus on 

työtöntä aktivoiva ja työllistymisedellytyksiä vahvistava matalan kynnyksen palvelu. 

Veltheim (2016) tarkastelee tuloksia muun muassa asiakkaiden kokemien 

elämänhallinnan ja työllistymistilanteen muutosten valossa. Vastanneista 53 % koki 

elämänhallintansa parantuneen ja 55 % koki työllistymistilanteensa parantuneen 

sosiaalisen kuntoutuksen ryhmään osallistumisen myötä. Työllistymistilanteen ja 

elämänhallinnan välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Kokemus elämänhallinnan 

muutoksesta oli yhteydessä kokemukseen työllistymistilanteesta. Koettu elämänhallinnan 

positiivinen muutos vaikutti työllistymistilanteen positiiviseen muutokseen. Veltheimin 

(2016) mukaan sosiaalisella kuntoutuksella on hyvinvointivaikutuksia, joilla voidaan 

vaikuttaa ainakin joihinkin mikrotason työllistymisen esteisiin. Tavoitteena voi olla 

vähentää päihteiden käyttöä, tuoda arkeen rytmiä, sosiaalisuutta ja mielekästä tekemistä 

sekä auttaa asiakasta luomaan kuntoutuksen jälkeinen jatkosuunnitelma. Veltheimin 

(2016) tutkimustulokset tukevat ajatusta siitä, että sosiaalisessa kuntoutuksessa olevan 

henkilön työllistymisedellytysten parantumisen ehtona on elämänhallinnan 

vahvistaminen.  

Mira Haapamäen (2009) pro gradu-tutkielma käsittelee sosiaalista kuntoutusta 

asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa on 

selvitetty, mitä mieltä Koutsi-projektiin osallistuneet henkilöt ovat sosiaalisen 

kuntoutuksen tavoitteista, työmuodoista ja asiakaslähtöisyyden toteutumisesta 

sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tutkimustuloksissa kuntoutujat korostivat yksilötason 

tavoitteita kuten elämänhallintaan, elämäntapoihin ja oman tilanteen selvittämiseen 

liittyviä tavoitteita. Kuntoutujat pitivät tärkeimpänä työmuotona ryhmämuotoista 

psykososiaalista työtä. Ryhmä koettiin voimavarana ja koko toiminnan onnistumisen 

edellytyksenä.  Kuntoutujat nimesivät asiakaslähtöisyyden tunnusmerkeiksi toiminnan 
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vapaaehtoisuuden, kuntoutujan oman motivaation, tasa-arvolle perustuvan yhteistyön ja 

yhteiset päätökset. Haapamäen (2009) mukaan sosiaalinen kuntoutus on palvelu, jossa 

asiakaslähtöisyyden tulee perustua asiakkaan yksilöllisten tarpeiden kuuntelemiselle ja 

vastavuoroisuudelle.   

Sari Kelloniemi (2016) on pro gradu-tutkielmassaan tarkastellut sitä, mitä sosiaalinen 

kuntoutus on sosiaalityön käytäntönä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä 

sosiaaliseen kuntoutukseen osallistunutta asiakasta. Tutkimustuloksissaan Kelloniemi 

(2016) paikantaa sosiaalisen kuntoutuksen osaksi aikuissosiaalityön palvelua, jonka 

keskeisenä tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen konkreettisin 

sosiaalityön keinoin. Osallisuus jäsentyi kolmena tasona, joita olivat hyvinvointi, 

toimintaan osallistuminen ja yhteisön jäsenyys. Nämä pitivät sisällään erilaisia 

osatekijöitä, kuten asiakkaan talouteen, asumiseen ja terveydentilaan liittyvien ongelmien 

ratkaiseminen, konkreettinen tekeminen ja toiminta sekä ryhmätoiminnan mahdollistama 

vertaistuki. Kelloniemen (2016) tutkimustulosten mukaan sosiaalinen kuntoutus on 

monitoimijuutta ja verkostomaista työotetta toteuttava matalan kynnyksen palvelu.  

 

Kuntoutumista koskevia tutkimuksia  

Kuntoutuksen piirissä on viime vuosina vahvistunut biopsykososiaalinen käsitys 

terveydestä, jonka mukaan psyykkisillä ja sosiaalisilla tekijöillä sekä elinolosuhteilla on 

fyysis-biologisten tekijöiden ohella merkitystä terveyteen, toimintakykyyn ja työssä 

selviytymiseen (Järvikoski & Karjalainen 2008, 82). Marja Koukkari (2010) tutki 

väitöskirjassaan kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja 

kuntoutumisesta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen aineisto koostui 22 

kuntoutujan puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat eri-ikäisiä 

naisia ja miehiä, joilla on CP-vamma tai aivoverenkiertohäiriö AVH.  Tutkimustulosten 

mukaan yksi kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja kuntoutumisen kategorioista on fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistyminen.  Kaksi muuta kategoriaa ovat 

opiskelun ja työn tavoittelu sekä selviytymiskeinojen käyttäminen. Tutkimustulosten 

mukaan sosiaalisella toimintakyvyllä on kuntoutuksessa viisi ulottuvuutta. Kuntoutus on 

1) normaalielämään osallistumista ja 2) vertaisryhmän tukea, kuntoutukseen kuuluu 3) 

kaveripiiri ja 4) läheisten tuki ja kuntoutuminen sekä 5) asiantuntijan tuki arjessa 

selviytymisessä. Kuntoutujat kokivat sosiaalisen toimintakykyisyyden olevan fyysistä ja 
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psyykkistä toimintakykyä yhdistävä tekijä. Kaikki toimintakyvyn osa-alueet yhdessä 

mahdollistivat kuntoutujan osallistumisen. Omaisilta saatu tuki tai sen puuttuminen 

vaikuttivat kaikkiin toimintakyvyn osa-alueisiin. Kuntoutujat pitivät merkityksellisenä 

mahdollisuutta osallistua oman kuntoutuksensa suunnitteluun ja toteutukseen sekä 

tietoisuutta ammattihenkilöiden vastuusta kuntoutusorganisaatiossa.  

Pirjo Somerkivi (2000) on väitöskirjassaan tutkinut, millaisia merkityksiä työikäisenä 

näkökykynsä menettäneet kuntoutujat antavat vammaisuudelle, kuntoutumiselle, 

selviytymiselle ja sosiaaliselle tuelle. Tarkastelen tuloksia sosiaalisen tuen osalta, koska 

sosiaalinen tuki on keskeinen teema myös sosiaalisessa kuntoutuksessa. Sosiaalisen 

verkoston rakenne koostuu verkoston koosta, tiheydestä ja laadusta. Tyypilliseen 

ydinverkostoon kuuluu perhe, suku, ystävät ja naapurit sekä työ tai opiskelu. Kaikki 

sosiaalisen verkoston suhteet eivät ole sosiaalisen tuen verkostoja. Ratkaisevaa on, onko 

kyseessä riippuvuussuhde vai vastavuoroinen suhde. Vastavuoroiset ja tasaveroiset 

ihmissuhteet ovat tärkeitä elämän merkitykselliseksi kokemisen kannalta. 

Haastatteluaineistossa nousi esille kuntoutujan läheissuhteiden sosiaalisen tuen 

ristiriitaisuus. Tuki voi olla lohduttavaa ja kannustavaa, mutta myös loukkaavaa ja 

tukahduttavaa. Tässä tutkimuksessa tärkein sosiaalisen tuen ja avun lähde oli perhe ja 

puoliso.  Ystävät olivat tärkeitä emotionaalisen tuen antajia. Tutkimusjoukossa myös 

naapureiden merkitys oli suuri. Tämä selittyy kuntoutujien agraarityyppisellä 

asuinympäristöllä.  Muutama kuntoutuja nimesi 1-3 viranomaista sosiaalisen tuen 

verkostoonsa, mutta tämän tutkimuksen mukaan viranomaiset eivät olleet 

läheisverkoston korvikkeita eikä läheisverkosto toisaalta myöskään korvannut 

kuntoutusverkoston puutteita, koska kuntoutujat olivat pääosin tyytyväisiä saamiinsa 

palveluihin.  

Yleisestä tyytyväisyydestä huolimatta Somerkiven (2000) tutkimustuloksista käy ilmi, 

että kuntoutujat kokivat saaneensa liian vähän ohjausta ja tiedottamista. Tiedon ja 

ohjauksen puute oli aiheuttanut palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle jäämistä. 

Haastatellut kuntoutujat nostivat esiin myös kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyön 

ongelmia. Kuntoutujille oli epäselvää, mitä yhteistyöelimet olivat ja mikä niiden merkitys 

oli sekä miten paljon ja millaista yhteistyötä heidän kuntoutuksessaan oli tehty.    

Riitta-Liisa Kokko (2003) on sosiaalityön tieteenalaan kuuluvassa väitöskirjassaan 

tutkinut, millä tavoin asiakasyhteistyöryhmän kuntoutuskäytäntö toteutuu puhuntana ja 

toimintana asiakkaan näkökulmasta. Puhunnan ja toiminnan välillä vallitsee jännitteinen 
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suhde. Kokon (2003) tutkimuksessa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän 

kuntoutuskäytäntö toteutuu neuvottelusuhteena, vuorovaikutussuhteena ja 

instituutiosuhteena. Neuvottelusuhteessa on kyse asiakkaan elämäntilannetta koskevasta 

neuvottelusta. Tässä neuvottelusuhteessa asiantuntijavalta ja -tieto hallitsee ja asiakkaan 

asiantuntijuudelle jää vain vähän tilaa.  Haastateltujen näkökulmasta työryhmä ratkaisee 

neuvottelusuhteessa viranomaisten ja palvelujärjestelmän yhteistyössä olevan 

asiakkuuden ongelman, mutta ei asiakkaan ongelmaa. Työryhmässä vuorovaikutussuhde 

rakentuu luottamussuhteesta, kasvokkaisesta vastuusta ja psykososiaalisesta tuesta. Osa 

asiakkaista kokee työryhmän toiminnan kuntouttavaksi, mutta useimmat ovat pettyneitä 

työryhmän työskentelyyn ja samaansa kohteluun. Luottamuspula vie pohjan yhteistyöltä 

eivätkä asiakkaat saa etsimäänsä vastuunkantajaa. Instituutiosuhteessa jännitteet liittyvät 

siihen, mitä merkitystä kuntoutuksella on asiakkaan elämänkulun ohjauksessa ja 

työryhmän päätöksissä. Useimmat asiakkaat kokevat olevansa erilaisten järjestelmien 

väliinputoajia, joista kukaan ei kanna vastuuta. Työryhmä toimii instituutiona, joka 

päättää asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioinnista ja kuntoutusta koskevista ratkaisuista 

sekä tarjoaa heille oman harkintansa mukaan työllistyjän, kuntoutujan tai eläköityjän 

identiteettiä.  Työryhmän työskentelyn tuloksena kaksi kolmasosaa asiakkaista jäi 

kuitenkin kuntoutuksen ulkopuolelle. Sosiaalityön tehtävänä oleva asiakkaan 

elämäntilanteen kokonaisjäsennys ei tullut myöskään esille haastateltavien puheessa eikä 

ryhmän työskentelyssä.  

Marjo Romakkaniemi (2011) tutki väitöskirjassaan masennukseen sairastuneiden 

henkilöiden kokemuksia masennuksesta ja siitä kuntoutumisesta. Tutkimuksen 

metodologisena taustateoriana on narratiivisuus. Masennukseen sairastuminen ja siitä 

kuntoutuminen ovat usein vuosia kestäviä prosesseja, joilla on sosiaalinen kytkös.  

Tutkimustuloksista käy ilmi, että terapiasuhteessa työntekijän ja masennusta sairastavan 

henkilön vuorovaikutuksen onnistuminen perustuu työntekijän kykyyn edistää 

dialogisuutta. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta sekä työntekijän vahva 

läsnäolo ja sitoutuminen ovat merkityksellisiä. Dialoginen suhde synnyttää kuntoutujissa 

oivalluksia uusista mahdollisuuksista. Mielenterveyskuntoutuksen käsite ja sen sisältö 

olivat useille haastatelluille vieraita. Muutamilla oli kokemusta ryhmämuotoisesta 

kuntoutuksesta. Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa vertaistuki, yhdessä toimiminen ja 

toiminnallisuus muodostuivat tärkeiksi kokemuksiksi. Vertaiset toimivat kokemusten 
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jakajina ja peileinä.  Kuntoutujille oli merkityksellistä se, että he kykenivät toimimaan 

erilaisissa rooleissa, ei pelkästään autettavan roolissa.  

 

Sosiaalityön asiakassuhteita käsitteleviä tutkimuksia  

Asta Niskalan (2008) väitöstutkimus käsittelee sosiaalitoimistossa työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden sosiaalityön työprosessin kulkua ja sen kriittisiä menestystekijöitä. 

Tutkimus on toteutettu maaseutumaisissa kunnissa. Niskala on analysoinut työprosesseja 

sekä sosiaalityöntekijöiden että asiakkaiden kanssa.  Tutkimustuloksissa sosiaalityön 

työn sisältöjen ja prosessien erityisyys liittyvät ammatillisuuteen, kriittisyyteen ja 

refleksiivisyyteen. Niskalan tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijä-asiakassuhde 

kaikissa vaiheissaan rakentuu neuvottelulle. Niskala kuvaa asiakkaiden tuottamaa 

kertomusta elämästään käsitteellä tilanteellinen kerronta. Tilanteellisessa kerronnassa   

monet eri seikat vaikuttavat siihen, mitä asiakas kertoo sosiaalityöntekijälle. Näitä ovat 

esimerkiksi asiakkaan persoonallisuus, asiakkaan toiveet sosiaalityölle ja kerrottavan 

asian tärkeys asiakkaalle.  Sosiaalityöntekijän tehtävänä on rakentaa asiakasta 

kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaavaa kontaktia ja kuunnella asiakasta. Tutkimuksessa 

asiakkaat pitivät tärkeänä kokonaistilannearvion tekemistä. Sillä oli asiakkaan 

elämäntilannetta selkiyttävä vaikutus ja se antoi asiakkaalle mahdollisuuden tuoda esille 

oman tietonsa ja ongelmanratkaisukeinonsa.  Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä 

asiakassuhteen jäsentymisen tavassa paikantamisen. Tällä tutkija tarkoittaa   asiakkaan 

elämäntilanteen tarkastelua suhteessa elinympäristöön ja palvelujärjestelmään 

toimintaympäristönä. Sosiaalityön prosessissa toimivuuden yhdeksi tärkeäksi elementiksi 

nousi oma sosiaalityöntekijyys ja oma asiakkuus, jotka antoivat suhteelle kasvot ja pohjan 

luottamussuhteen rakentumiselle.  

Arja Jokinen (2008) on tutkimuksessaan tarkastellut tuen ja kontrollin kysymystä ja 

suhdetta aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Tutkimusaineisto koostuu 24 

sosiaalityöntekijän kirjoittamasta tekstistä. Jokisen tutkimustuloksissa tuki 

asiakassuhteessa jakautuu kolmeksi merkityssuhteiden kokonaisuudeksi, joita ovat tuki 

menetelmänä, tuki kohtaamisena ja tuki asianajona. Tuki on työmenetelmä, jonka avulla 

asiakasta autetaan saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Asiakas on tuen kohde. Tuen 

antamista ohjaa suunnitelmallisuus ja välineellisyys. Kohtaamisessa tuki kytkeytyy 

vuorovaikutussuhteeseen, jossa tuettava henkilö on keskeisessä asemassa. Tämä suhde 
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edellyttää asiakkaan tilanteen ja hänen maailmansa ymmärtämistä. Asianajossa tuki on 

asiakkaan puolelle asettumista, asiakkaan edustajana ja puolestapuhujana toimimista. 

Sosiaalityöntekijöiden tuottamassa kontrollipuheessa hahmottuu puolestaan kolme 

diskurssia, joita ovat kontrolli organisatorisena välttämättömyytenä, kontrolli 

asiakasprosessiin liittyvänä seurantana ja kontrolli asiakkaan itsesäätelynä. 

Organisatorisessa kontrollissa sosiaalityöntekijät asettavat itsensä virkamiehen tai 

julkisen vallan edustajan asemaan, jossa kontrolli ilmenee lainsäädäntönä ja julkisten 

varojen käyttämiseen liittyvinä kysymyksinä. Asiakkuus määrittyy organisaation tai 

järjestelmän asiakkuutena. Toinen vallitseva tapa nähdä kontrolli liittyy 

asiakassuhteeseen, jossa kontrolli liittyy tukeen seurantana, tarkkailuna ja 

varmistamisena. Luottamukseen perustuvassa asiakassuhteessa kontrollin tehtävänä 

voidaan nähdä asiakkaan tukeminen muutostavoitteiden saavuttamisessa. Kolmannessa 

puhetavassa kontrolli toteutuu asiakkaan itsesäätelynä esimerkiksi asiakkaan 

oppimisprosessien tai itsekontrollin vahvistumisen kautta ja asiakkaan oma rooli muuttuu 

aktiivisemmaksi. 

Jokisen (2008) tutkimustulosten mukaan sosiaalityöntekijät pyrkivät ratkaisemaan 

kontrollin ja tuen välistä dilemmaa. Tarkasteltaessa tuen ja kontrollin suhdetta 

organisatorisista lähtökohdista käsin sosiaalityöntekijät pyrkivät säätelemään tukea ja 

kontrollia asiakkaan tilanteiden mukaisesti. Asiakassuhteessa tuki ja kontrolli täydentävät 

toisiaan. Tämä vaatii sosiaalityöntekijältä vankkaa ammattitaitoa, työkokemusta ja 

avoimia pelisääntöjä. Luottamus ja vuorovaikutussuhde tuovat tuen ja kontrollin 

elementteihin tulkinnallisuutta. Suhteessa on olennaista se, miten asiakas kokee tuen ja 

kontrollin ja mitä merkityksiä tuki ja kontrolli asiakkaalle tuottavat.  

Kirsi Juhila (2006) on analysoinut tutkimuksessaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

kohtaamista suhteena. Kohtaaminen ja siinä muodostuvat roolit määrittävät sosiaalityön 

sisällön. Juhila (206) jäsentää sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen neljänä 

pääsuhteena, joita ovat liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde 

ja vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. Tutkimustulokset perustuvat muun muassa 

erilaisiin aikalaisdiagnooseihin, sosiaalityön tutkimuksiin, naistutkimukseen ja 

sosiaalityötä koskeviin poliittis-hallinnollisiin linjauksiin.  

Liittämis- ja kontrollisuhteessa sosiaalityön tehtävänä on estää syrjäytymistä.  

Syrjäytyminen voidaan ajatella osattomuutena erilaisista yhteiskunnan toiminnoista 

kuten esimerkiksi työstä tai koulutuksesta. Sosiaalityöntekijän roolina on liittää asiakkaita 
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yhteiskunnan valtakulttuuriin aktivoinnin, työllistämisen ja elämänhallinnan lisäämisen 

keinoin. Littämis- ja kontrollisuhteen ideologisena taustana ovat yksilön vastuuta ja 

riippumattomuutta korostavat individualismi ja ekonomismi. Tässä suhteessa asiakas on 

kohde, johon sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus käyttää kontrollia ja 

asiantuntijavaltaansa. (Juhila 2006, 49-101.)  

Kumppanuussuhteessa sosiaalityö on osallistavaa. Se perustuu yksilöiden erot 

tunnustavalle työskentelylle, jossa sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat rinnakkain 

tasavertaisina jäsentäen yhdessä tavoitteita ja muutostarpeita. Asiantuntijuus on jaettua. 

Asiakas ei ole syrjäytynyt vaan erilaisessa eli marginaalisessa asemassa vallitsevaan 

nähden. Kriittiseen sosiaalityön suuntaukseen perustuvassa kumppanuussuhteessa 

korostuvat asiakkaan tieto, dialogisuus ja asiakkaan osallisuutta ja täysivaltaista 

kansalaisuutta vahvistava työskentely. (Juhila 2006, 103-149.)  

Pohjoismainen hyvinvointivaltiojärjestelmä perustuu universalismille. Se korostaa 

keskinäistä vastuuta, kansalaisten perusoikeuksien turvaamista ja heikommista 

huolehtimista. Huolenpitosuhteessa sosiaalityöntekijän tehtävänä on järjestää apua ja 

tukea tarvitsevalle asiakkaalle hänen tarvitsevansa palvelut sekä tarvittaessa ajaa 

asiakkaansa asioita. Huolenpitosuhteen luonteeseen kuuluvat vastikkeettomuus ja 

riippuvuus. Asiakkaan riippuvuus tuo työntekijälle valtaa. Tämä korostaa 

huolenpitosuhteessa asiakkaan itsemääräämisoikeuden tärkeyttä eettisenä normina.  

(Juhila 2006, 151-200.)  

Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa työntekijän ja asiakkaan roolit vaihtelevat 

tilanteen mukaan. Suhde on neuvottelua identiteeteistä, tulkintaa sosiaalisista ongelmista 

ja asiakkaan narratiivin rakentamista. Asiakassuhdetta rakennetaan erilaisissa 

instituutioissa, ympäristöissä ja kulttuurisissa diskursseissa. Suhteessa eettiset 

kysymykset kytkeytyvät asiakaslähtöisyyden, suostuttelevan vallan ja tilanteittaisen 

etiikan kysymyksiin. (Juhila 2006, 201-255.)   

Satu Tolonen (2012) on pro gradu-tutkielmassaan tarkastellut sitä, miten 

aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät jäsentävät erilaisia roolejaan palvelujärjestelmässä 

ja miten nämä roolit näkyvät asiakastyössä. Tutkimusaineisto koostuu viiden 

sosiaalityöntekijän haastattelusta. Roolit jäsentyvät kahden eri näkökulman kautta joko 

sosiaalityön omista ammatillista lähtökohdista käsin tai muiden palvelujärjestelmien 

sosiaalityölle esittämien odotusten pohjalta. Tutkimustulosten mukaan sosiaalityöntekijät 
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jäsentävät sosiaalityön ammatillista lähtökohdista käsin omat roolinsa vastuunkantajan, 

kokonaisuuden kartoittajan ja asianajajan rooleiksi. Muiden palvelujärjestelmien 

odotuksista jäsentyviä rooleja ovat esimerkiksi ihmeidentekijän, valmistelijan ja 

kontrolloijan roolit. Muut palvelujärjestelmät ja yhteistyötahot odottavat ihmeidentekijän 

ratkaisevan sellaiset asiakkaiden ongelmat, joita ne eivät ole kyenneet ratkaisemaan. 

Odotukset ja toiveet ovat usein kohtuuttomia ja mahdottomia. Valmistelijan roolissa 

sosiaalityö nähdään kuntouttajana, jonka tehtävänä on saattaa asiakkaat kuntoutumisen 

kautta kelvollisiksi muiden palveluiden piiriin. Sosiaalityöntekijöiden käsitysten mukaan 

muut palvelujärjestelmät arvioivat myös sosiaalityön kontrollitehtävän usein laajempana 

kuin se todellisuudessa on. Ne haluavat siirtää tätä kontrollitehtävää ilman perusteita 

sosiaalityölle. Tutkimustuloksissa korostuu se, että sosiaalityöntekijät näkevät itsensä 

asiakasprosessin kokonaisvaltaisena vastuunkantajana. Muiden palvelutahojen 

näkökulmasta aikuissosiaalityön rooli kapeutuu usein vain tietyn tehtävän hoitamiseen.  

 

Yhteenveto  

Tuusan (2005), Ala-Kauhaluoman ym. (2004) ja Kotirannan (2008) tutkimustuloksia 

tarkasteltaessa on huomioitava, että niissä sosiaalinen kuntoutus nähdään osittain 

rinnakkaisena toimintana kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Sosiaalinen kuntoutus on 

määritelty 1.4.2015 voimaan astuneessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) toimintana, 

jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa ihmisten osallisuutta ja nuorten sosiaalista 

toimintakykyä.  Kokemukset ja tutkimustieto tämän lain mukaisesta sosiaalisesta 

kuntoutuksesta ovat vasta karttumassa. Kivirinnan (2015), Veltheimin (2016), 

Haapamäen (2009) ja Kelloniemen (2016) pro-gradu-tutkielmien tulokset sosiaalisen 

kuntoutuksen yksilötason tavoitteista ja tehtävistä ovat melko yhdensuuntaisia. Kaikissa 

tutkielmissa sosiaalinen kuntoutus on ensisijaisesti hyvinvointia, elämänhallintaa, 

toimintakykyä ja osallisuutta vahvistavaa toimintaa.  Sosiaalisen kuntoutuksen avulla 

saavutettava toimintakyvyn vahvistuminen voi kuntoutuksen edetessä tukea myös 

yksilön työllistymisedellytyksiä.   

Kuntoutuskäsitys on viime vuosina laajentunut koskemaan yhä enemmän myös 

sosiaalisia tekijöitä. Koukkarin (2010), Somerkiven (2000) ja Romakkaniemen (2011) 

väitöstutkimukset osoittavat, että kuntoutus ja kuntoutuminen ovat kokonaisvaltaisia 

tapahtumia, joissa sosiaalisella toimintakyvyllä ja sosiaalisella tuella on tärkeä rooli. 
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Sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen kuntoutuksen keinoin tukee kuntoutujan kykyä 

selviytyä arjen toiminnoista. Vertaisryhmiltä, omaisilta ja muilta läheisiltä saatu 

sosiaalinen tuki tai sen puuttuminen vaikuttavat kuntoutumiseen ja toimintakykyyn. 

Kokon (2003) ja Romakkaniemen (2011) väitöstutkimukset nostavat esille 

kuntoutuksessa vallitsevien viranomaissuhteiden dialogisuuden, luottamuksen ja 

kasvokkaisen kohtaamisen merkityksen kuntoutujille.  

Kuten kuntoutuksen asiakassuhteissa nousevat sosiaalityönkin asiakassuhteissa 

keskeiseen asemaan luottamuksellisuus, kunnioittava ja arvostava asiakkaan 

kohtaaminen sekä asiakkaan kuunteleminen. Omatyöntekijä on keskeisessä asemassa 

luottamussuhteen rakentajana, asiakkaan kokonaistilanteen arvioijana ja asiakasprosessin 

kokonaisvaltaisen vastuun kantajana. (Niskala 2008; Tolonen 2012.) Sosiaalityössä 

risteilevät erilaiset asiakassuhteet sekä asiakastyöhön liittyvät tuen ja kontrollin 

kysymykset (Juhila 2006; Jokinen 2008). Arjen sosiaalityössä kohtaavat asiakas ja 

sosiaalityön ammattilainen omissa rooleissaan. Näissä kohtaamisissa vuorovaikutus, 

asiakkaan asema ja hänen saamansa kohtelu ovat keskeisessä asemassa.  

 

4 NUORUUS JA TOIMINTAKYKY 

 

4.1 Nuoruuden kehitysvaiheen erityispiirteitä 

  

Nuoren aikuisen minuuden rakentumista voi tarkastella identiteetin ja minäkäsityksen 

käsitteiden avulla. Minäkäsitys on ihmisen itsensä tiedostama kokonaisnäkemys 

itsestään. Tämä näkemys sisältää kokemukset ja havainnot yhdistettynä arvoihin, 

asenteisiin, ihanteisiin ja tunteisiin. Realistinen minäkäsitys on tärkeä yksilön 

käyttäytymisen ja toiminnan säätelyn kannalta. Identiteetissä minäkäsityksen lisäksi 

korostuvat sosiaaliset tekijät kuten perhe, työ, ammatti, roolit ja kansalaisuus. Identiteetti 

on eräänlainen viitekehys, jonka varassa yksilö etsii ja jäsentää olemassaoloaan. Noin 20-

25-vuotiaat nuoret aikuiset ovat minäkäsityksen kehityksessään niin sanotulla 

itsetietoisuuden tasolla. Tässä tasossa nuoren reaali- ja ihanneminäkäsitys ovat eriytyneet 

toisistaan. Nuoren itseluottamus ja tilannearviokyky ovat kehittyneet. Nuori näkee ja 

hyväksyy yksilöllisiä eroja ja menettelytapoja, vaikka ryhmään kuuluminen on tärkeää ja 
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stereotypiat hallitsevat vielä ajattelua. Vuorovaikutustilanteissa nuori kykenee 

empaattisuuteen. (Laine 2005, 22-23; 38.)  

Erik H. Erikson (1985; ref. Dunderfelt 2011, 236-240) tarkastelee psykososiaalisessa 

kehitysteoriassaan identiteetin kehittymistä erilaisten kriisien kautta. Nuoruuden 

ikävuosina 14-20 identiteettikriisit liittyvät esimerkiksi nuoren seksuaalisuuteen, arvojen 

ja uskomusten uudelleenarviointiin ja ammatinvalintaan. Nuoren sosialisaatio 

ympäröivään yhteiskuntaan ilmenee ideologioiden ja maailmankatsomuksen 

rakentamisena. Kriisien onnistunut ratkaisu tuottaa nuorelle lojaalisuutta eli kykyä 

säilyttää läheiset suhteet konflikteissa. Epäonnistuessaan tämä vaihe voi johtaa nuorella 

epävarmuuden tunteeseen omasta itsestään, roolien sekaannukseen tai identiteetin 

hajoamiseen. Varhaisaikuisuuden vaiheessa ikävuosina 20-35 nuori on saavuttanut 

sellaisen erillisen ja luottamukseen perustuvan identiteetin, jonka varassa hänellä on 

mahdollisuus kokea läheisyyttä tai yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuutta voi kokea 

ihmisten lisäksi myös erilaisten ryhmien tai aatteiden kanssa. Suhteiden solmiminen 

edellyttää, että nuori voi luottaa oman identiteettinsä pysyvän ehjänä näissä suhteissa. 

Uhatuksi tulemisen tunne voi johtaa läheisten suhteiden välttelyyn tai eristäytymiseen. 

Varhaisaikuisuuden sosialisaatioon kuuluvat kokemukset yhteiskunnassa tapahtuvasta 

yhteistyöstä ja kilpailusta. Vaikka Eriksonin identiteettiteoriaa pidetään klassikkona, on 

hänen tekstejään toisaalta myös arvosteltu vaikeaselkoisiksi ja tieteellisesti epätarkoiksi.   

Robert J. Havighurstin (1972; ref. Kuusinen 2001, 312-316) luoman 

kehitystehtäväteorian mukaan persoonallisuuden kehitystä ohjaavat biologinen kasvu 

sekä elämänkulun eri vaiheissa muuttuvat ympäristön ja yhteiskunnan sosiaaliset 

odotukset. Sosiaaliset odotukset luovat yksilölle jatkuvasti muuttuvia sosiaalisia rooleja, 

joihin yksilön on tarkoitus sopeutua. Havighurstin elämänkulkuteoriassa myöhäisnuoruus 

sijoittuu ikävuosien 16 ja 23 välille. Tämän vaiheen kehitystehtäviä ovat emotionaalinen 

riippumattomuus omista vanhemmista, parisuhteeseen valmistautuminen, uranvalinta ja 

ammattiin valmistautuminen sekä oman eettisen ja moraalisen uskomusjärjestelmän 

kehittäminen. Uranvalinta on erityisen tärkeä nuoren aikuisen elämää jäsentävä prosessi, 

joka luo pohjan itsenäisen aikuisuuden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Se on myös osa 

emotionaalisen riippumattomuuden kasvua. Nuoren aikuisen elämänvaihe sijoittuu 

vuosien 23 ja 35 välille. Tämän vaiheen kehitystehtäviä ovat perheen perustaminen, 

yhteisen talouden hallinta, työelämään osallistuminen ja uralla eteneminen sekä 

kansalaisvelvollisuuksien omaksuminen. Havighurstin teoria ei kuitenkaan kiinnitä 
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huomiota siihen, että koulutusta, työelämää ja perhejärjestelmiä koskevat 

yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat nuoruuden ja aikuisuuden elämänvaiheisiin. 

Nämä vaiheet voivat nykyisin olla eri pituisia tai erilaisten elämänvaiheiden välitiloja.  

Daniel Levinson (1986; ref. Nurmi ym. 2014, 182-183) on tarkastellut aikuisen kehitystä 

elämänrakenteen näkökulmasta. Levinsonin mukaan ihmisellä on kussakin 

elämänvaiheessa sille tyypillinen elämänrakenne, joka sisältää tärkeät suhteet, tehtävät ja 

roolit. Elämä rakentuu vakaiden vaiheiden ja siirtymien vuorottelusta. Elämänrakenteet 

muuttuvat siirtymien kautta. Elämänrakenteessa on kyse valintojen tekemisestä. Siirtymä 

käynnistyy, kun oma elämä ja sen roolit eivät vastaa enää omia tavoitteita ja pyrkimyksiä. 

Siirtymässä tärkeät asiat arvioidaan uudelleen, ne voivat muuttua tai niiden 

tärkeysjärjestys voi muuttua. Nuorella alkaa ikävuosina 17-22 aikuisuuden siirtymäjakso. 

Tällöin nuoruudelle tyypillinen elämänrakenne alkaa väistyä ja tilalle tulee edellytykset 

omaksua nuoren aikuisen elämänrakenne. Varhaisaikuisuuden vaiheessa ikävuosina 22-

28 rakennetaan aikuisen elämäntapaa ja tehdään elämää suuntaavia perusvalintoja. 

Levinsonin teoriaa voi kuitenkin kritisoida siitä, että se ei huomioi esimerkiksi 

sukupuolen, perhetilanteen tai yhteiskunnan rakenteellisten muutosten vaikutusta nuoren 

aikuisen elämänrakenteeseen. Muutostarve on aina lisäksi henkilökohtainen kokemus. 

Nuoren kokemat voimakkaat tunteet eivät aina välttämättä johda siirtymän kautta uuteen 

elämänrakenteeseen. Siirtymä voi toisaalta myös tapahtua ilman voimakasta 

tunneprosessia.   

Sosiaaliset suhteet ovat nuoren sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta tärkeitä. 

Nuorten sosiaalinen verkosto koostuu yleensä koulu-, opiskelu- ja harrastusympäristön 

ystävistä, kavereista ja tovereista sekä myöhemmin työkavereista ja perheystävistä. 

Ystävyyssuhteet vaikuttavat kykyyn ymmärtää muita ja ratkaista sosiaalisia ongelmia. Ne 

vaikuttavat nuoren itsearvostukseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Nuoruuden 

ikävaiheessa ystävät ovat usein iältään, taustaltaan, harrastuksiltaan, asenteiltaan ja 

kiinnostuksen kohteiltaan melko samanlaisia. Nuoret kokevat ystävyyssuhteessa tärkeiksi 

luottamuksen, kunnioituksen, avoimuuden ja emotionaalisen tuen.  Ystävien välinen 

vuorovaikutus selkiyttää yksilön käsitystä omasta itsestään ja tukee nuoren identiteetin 

kehittymistä. (Laine 2005, 144-148; 159.)  

Tunteet vaikuttavat ihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin elämän eri vaiheissa. 

Tunteiden säätelyn perusta omaksutaan lapsena. Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan 

erilaisia tunteiden hallinnan keinoja niin, että tunteet eivät aiheuttaisi stressiä tai 
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käyttäytymisen ongelmia. Aikuisiän tunteiden säätelyn ongelmat voivat ilmetä joko ali- 

tai ylisäätelynä. Omien tunteiden tunnistamisen ja niiden kuvailemisen vaikeus ovat 

yhteydessä esimerkiksi ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen ja vähäiseen 

ihmissuhteiden määrään. Toinen aikuisiän tunne-elämää kuvaava käsite on tunneäly, jolla 

tarkoitetaan tunteiden ja kognition vuorovaikutusta. Tunneäly on tunteiden tunnistamista 

ja ilmaisemista, tunteiden käyttöä ajattelun apuna, tunnepitoisen tiedon analysointia sekä 

omien ja muiden tunteiden säätelyä. Aikuisiän tunneäly kehittyy iän myötä ja se liittyy 

persoonallisuuden ominaisuuksista optimismiin ja empatiakykyyn. Aikuisen hyvä 

tunteiden säätelykyky on yhteydessä vähäiseen masennukseen ja ahdistukseen, hyvään 

itsearvostukseen sekä hyvään sosiaaliseen toimintakykyyn. (Nurmi ym. 2014, 201-203.) 

  

4.2 Sosiaalinen toimintakyky nuoruudessa  

 

Toimintakyky on käsite, joka jakautuu fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn osa-alueiseen. Sosiaalinen toimintakyky on käsitteenä laaja. Siihen 

sisältyy yhteiskunnallinen, yhteisöllinen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yksilön 

sisäinen ulottuvuus.  Sosiaalinen toimintakyky rakentuu potentiaalisesta ja aktuaalisesta 

toimintakyvystä. (Tiikkainen 2013, 284.)  

Sosiaalisen toimintakyvyn perustana ovat yksilön sosiaaliset taidot ja mahdollisuus 

vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Minäkäsitys, itsetunto ja tunne oman elämän 

hallinnasta vaikuttavat vuorovaikutussuhteiden luomiseen. (Tiikkainen 2013, 284-285.) 

Sirpa Kannasoja (2012) on väitöskirjassaan tutkinut nuorten sosiaalista toimintakykyä ja 

kasvuyhteisöjä. Kannasoja (2012, 203) nostaa esille nuoren sosiaalisen toimintakyvyn 

määritelmässään nuoren sosiaaliset taidot ja psyykkiset ominaisuudet:  

”Vahva sosiaalinen toimintakyky on sitä, että nuorella on jatkuva myönteinen 

asenne toimia elämässään tavoitteellisesti ja lojaalisti sekä itseään että muita 

kohtaan ja lisäksi hän uskaltaa toimia itsevarmasti sekä oikeudenmukaisesti ja 

tasavertaisesti muita ihmisiä kohtaan heidän reaktioitaan suuremmin 

pelkäämättä silloin kun uskoo toimivansa oikein.” 

 Kannasoja (2012, 203-206) tiivistää nuoren sosiaalisen toimintakyvyn kolmeen osa-

alueeseen, joita ovat suunnitelmallisuus, lojaalius ja itsevarmuus.  Suunnitelmallisilla 

nuorilla on yhteistyötaitoja ja empaattisuutta. He luottavat pärjäämiseensä uusissa 



27 
 

tilanteissa ja tehtävissä. Suunnitelmallisuus on vastuullisuutta itsestä ja omista toimista. 

Lojaalius on tasapuolista ja oikeudenmukaista toimintaa itseä ja toisia kohtaan sekä 

uskallusta puolustaa itseään ja toisia. Itsevarmuus on luottamusta itseä ja muita kohtaan.  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) näkökulmasta toimintakyvyn sosiaalinen ulottuvuus 

liittyy henkilön kykyyn toimia ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Sosiaalihuollon tavoitteena on tukea sosiaalista toimintakykyä mahdollistamalla 

sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kasvu ja kehitys. Sosiaalinen toimintakyky on 

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa (2015, 8; 25; 33) määritelty sosiaalista toimintaa 

ohjaavaksi ja tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan. Tämä 

määritelmä on hyvin samankaltainen Kannasojan (2012, 203-206) määritelmän kanssa.   

Tiikkaisen (2013, 286-289) mukaan aktuaalinen sosiaalinen toimintakyky kuvaa ihmisen 

toimijuutta arjessa. Sosiaalinen toimintakyky ilmenee kykynä suoriutua erilaisista 

rooleista sekä osallistumisena yhteisöiden ja yhteiskunnan toimintaan. Sosiaalisesti 

toimintakykyinen ihminen kykenee vastaanottamaan ja antamaan vastavuoroista tukea. 

Nuorten kohdalla aktuaalinen sosiaalinen toimintakyky voi tarkoittaa Kannasojan (2012) 

esiin nostamia lojaalisuuden ja itsevarmuuden osa-alueita.  

Kannasojan (2012, 201-202) mukaan nuoren sosiaalinen toimintakyky edellyttää 

tavoitteellista asennetta. Nuorten merkitykselliset tavoitteet liittyvät perhesuhteiden 

ylläpitämiseen ja vanhemmista irtautumiseen, aikuisvaiheen koulutukseen, työhön ja 

perheeseen sekä ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen. Sosiaalinen toimintakyky ei 

kuitenkaan perustu vain yksilön ominaisuuksiin tai tavoitteisiin. Sosiaalisessa 

toimintakyvyssä yksilö on aina myös suhteessa ympäristöönsä. 

Yhteiskunta, ympäristö, yhteisöt ja sosiaaliset verkostot rakentavat yksilön sosiaalisen 

toimintakyvyn toimintaympäristön. Tällöin puhutaan potentiaalisesta toimintakyvystä. 

Yksilön sosiaalinen toimintakyky tässä toimintaympäristössä on kulttuurisidonnaista. 

Ihmisen odotetaan käyttäytyvän yhteisesti jaettujen arvojen ja normien mukaisesti eli 

sopeutuvan yhteiskuntaan. Ympäröivä yhteiskunta, sen tarjoamat palvelut, resurssit ja 

osallistumismahdollisuudet vaikuttavat yksilön sosiaaliseen toimintakykyyn joko 

mahdollistaen tai rajoittaen yksilön toimintaa. Mahdollisuudet tai rajoitteet luodaan 

poliittisin ja taloudellisin ratkaisuin. Ympäristön ja yksilön suhde on vuorovaikutteinen 

ja ne muokkaavat toisiaan. On tärkeää pohtia, missä määrin ja millä keinoin tätä 

muokkaamista tapahtuu, sillä muokkaamisella ei aina ole yksilön sosiaalista 
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toimintakykyä tukevia vaikutuksia. Ympäristöllä ja yhteiskunnalla voi olla myös 

syrjäyttävä vaikutus. (Tiikkainen 2013, 284-286.) Sosiaalinen toimintakyky vaikuttaa 

laajasti yksilön yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen toimijuuteen. Yhteiskunnan 

palveluna sosiaalinen kuntoutus on yksi sosiaalihuollon tehostettu tukimuoto sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistamiseksi (Sosiaalihuoltolaki…2015, 33).  

Sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat voivat ilmetä vaikeuksina selvitä arjen tehtävistä ja 

rooleista tai hyvinvointia uhkaavina sosiaalisina ongelmina (Tiikkainen 2013, 286). 

Sosiaalisessa toimintakyvyssä esiintyviä yksilöllisiä eroja voidaan selittää riskitekijöillä 

ja haavoittuvuustekijöillä.  Riskitekijät liittyvät ympäristöön kuten perheväkivaltaan tai 

yksilön ominaisuuksiin kuten esimerkiksi nuoren oppimisvaikeuksiin. Haavoittuvuus 

tarkoittaa alttiutta kielteisille olosuhteille tilanteessa, jossa riskit ovat jo valmiiksi suuret. 

Turvattomat kodin olosuhteet voivat lisätä nuoren riskiä esimerkiksi päihteiden käyttöön. 

(Nurmi ym. 2014, 208; Pulkkinen 2002, 15-16.) Tiikkaisen (2013, 284-285) mukaan 

sosiaalinen eristäytyminen, stressitekijät, masentuneisuus ja yksinäisyys ovat tekijöitä, 

jotka voivat heikentää sosiaalisia taitoja ja heikentää näin sosiaalista toimintakykyä 

laajemmin.  

Sosiaalista toimintakykyä suojaavat tekijät tukevat toimintakykyä huolimatta riskeistä 

kuten esimerkiksi nuoren saama tuki muulta lähisuvulta vaikeassa perhetilanteessa. 

Voimavarat ovat vaikutuksiltaan yleisiä myönteistä kehitystä tukevia ja muista tekijöistä 

riippumattomia tekijöitä kuten hyvät ihmissuhteet tai nuoren erityislahjakkuus. (Nurmi 

ym. 2014, 208; Pulkkinen 2002, 15-16.) Kannasoja (2012, 204-206) totesi 

tutkimuksessaan, että vahva vanhemmuus ja perheen vuorovaikutuksellinen 

toimintakyky olivat nuorten hyvää itseluottamusta ja sosiaalisen toimintakyvyn 

rakentumista selittävä tekijä. Erityisesti tyttöjen itseluottamusta vahvistivat muun muassa 

kiusatuksi tulemisen vähyys sekä luonteva suhtautuminen läheissuhteissa 

koskettamiseen, jonka avulla annettiin ja vastaanotettiin tukea.  

Tarkasteltaessa nuoren sosiaalista toimintakykyä on hyvä huomioida, että nuorella voi 

olla elämän eri osa-alueilla samanaikaisesti sekä sosiaalista toimintakykyä että ongelmia. 

Sosiaalinen toimintakyky ei ole stabiili tila. Nuoren sosiaalinen toimintakyky voi kehittyä 

joko heikentyen tai vahvistuen. (Kannasoja 2012, 202.) Lisäksi on huomioita, että 

ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen kohdistuvat odotukset ja motiivit ovat kuitenkin 

aina yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat myös kulttuuriset arvot ja normit. (Tiikkainen 2013, 

284-285.)   
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

5.1 Tutkimuskysymykset   

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on käsitellä 18-24-vuotiaille nuorille suunnattua sosiaalista 

kuntoutusta sosiaalialan ammattilaisten näkökulmasta. Ammattilaisilla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §, 8 § ja 12 § mukaisia 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, joilla on lisäksi kokemusta työskentelystä 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakaspinnassa.  

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia kunnallisessa 

sosiaalityössä arjen asiakastyötä tekevillä sosiaaliohjaajilla ja sosiaalityöntekijöillä on 

nuorille suunnatusta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta ja nuoren ja työntekijän 

välisestä asiakassuhteesta.  

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä esiintyy käsite sosiaalisessa kuntoutuksessa oleva 

nuori. Tarkoitan tällä alle 25-vuotiasta henkilöä, jolle sosiaalihuollon ammattihenkilö on 

tehnyt sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 § mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tämän 

arvioinnin pohjalta järjestänyt nuorelle hänen tarpeittensa mukaista sosiaalista 

kuntoutusta. Nuoren asiakkuus sosiaalisessa kuntoutuksessa alkaa, kun sosiaalihuollon 

ammattihenkilö on tehnyt hänelle sosiaalihuoltolain (1301/2014) 45 § mukaisen 

päätöksen tämän palvelun järjestämisestä. Nuorella on oikeus saada palvelu tarpeen 

vaatiessa myös kiireellisenä. Käytännössä sosiaalinen kuntoutus järjestetään usein joko 

kunnan omana toimintana tai erilaisina ostopalveluina.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millainen on sosiaalisessa kuntoutuksessa olevan nuoren elämäntilanne?  

 

2. Millaisia asiakassuhteita työntekijän ja nuoren välille muodostuu sosiaalisessa 

kuntoutuksessa?  

 

3. Millaisia kehittämistarpeita nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen liittyy?  
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 5.2 Tutkimuksen metodologia  

 

Hirsjärvi ja Hurme (2011, 27) toteavat, että tutkimusongelma määrittelee sen, mitä 

menetelmää tutkimuksessa käytetään. Laadullinen tutkimus tarkastelee ympärillä olevaa 

elämää ja todellisuutta   moninaisena. Tarkastelemalla kohdettaan kokonaisvaltaisesti 

laadullinen tutkimus voi löytää todellisuudesta useita ja moneen eri suuntaan kulkevia 

suhteita. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole todentaa uudelleen jo tiedossa 

olevia totuuksia vaan nostaa esiin uusia näkökulmia ja uutta tietoa. (Hirsjärvi & Remes 

& Sajavaara 2009, 161.) Tutkimustehtäväni ja tutkimuskysymykseni nojaavat 

laadulliseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen avulla minulla on mahdollisuus 

saada tietoa siitä, miten sosiaalityön ammattilaiset kuvaavat nuorten sosiaalista 

kuntoutusta tällä hetkellä.  

Tutkielma noudattaa sosiaalisen konstruktionismin tieteenfilosofiaa. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta. Tätä todellisuutta 

pidetään yllä ja tuotetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ajattelun ja toiminnan kautta. 

Kasvokkainen kohtaaminen ja kieli ovat tärkeitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Vuorovaikutussuhteissa rakennamme toisista ihmisistä tyypittelyjä. Mitä tiiviimpää 

kasvokkainen vuorovaikutus on, sitä yksilöidympiä ovat myös tekemämme tyypitykset. 

(Berger & Luckmann 1994, 29-51.)  

Konstruktionistisen käsityksen mukaan me tuotamme kulttuuristen konstruktioiden 

avulla sen yhteiskunnallisen todellisuuden, jossa elämme. Yhteiskunnalliset käytännöt 

tuottavat instituutioita ja erotteluja. Instituutiot ja erottelut säilyvät vain, jos niitä 

tuotetaan yhä uudelleen. Yhteiskunnallinen todellisuus muuttuu, kun käytännöt lakkaavat 

vahvistamasta konstruktioita tai muuttavat niiden vahvistamisen tapaa. Ihmiset eivät voi 

kuitenkaan keksiä mielivaltaisesti ja rajattomasti yhteiskunnallista todellisuutta. Siihen 

sisältyy väistämättä myös pakkoja, realiteetteja ja tiedostamattomiakin tekijöitä. 

Radikaalin konstruktionismin mukaan kaikki yhteiskunnassa vallitsevat pakot ovat 

kulttuurisia. Maltillinen konstruktionismi puolestaan olettaa, että vaikka 

yhteiskunnallinen todellisuus on tulkittua ja yhteiskuntien kulttuurisen muuntelun kirjo 

on suuri, rajoittaa ihmisen biologia ja luonnonympäristö tätä muuntelua. (Heiskala 2000, 

197-199.)  
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Yhteiskunnan instituutiot voivat oikeuttaa oman olemassaolonsa sillä, että niillä on 

yksinoikeus omaan tietoonsa. Tämä asiantuntijatieto ja sen käyttäminen edellyttävät 

eriytyneitä ammattiryhmiä kuten sosiaalityön ammattilaisia. (Berger & Luckmann 1994, 

110.) Vivien Burr (2003, 2-9) pitää sosiaalisen konstruktionismin keskeisenä piirteenä 

kriittistä asennetta itsestään selvää tietoa kohtaan. Hänen mukaansa tieto ja sosiaalinen 

toiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Tässä sosiaalisessa toiminnassa kielellä on keskeinen 

asema. Tieto siis syntyy sosiaalisissa prosesseissa ja sillä on historiallinen ja kulttuurinen 

erityisluonteensa.  

Sosiaalityö on sosiaalinen konstruktio, joka syntyy yhteiskunnallisten rakenteiden ja 

yksilöiden vaikuttaessa toisiinsa. Malcolm Paynen (2005, 17-19) mukaan sosiaalityöhön 

vaikuttaa kolme tärkeää sosiaalisen konstruktion areenaa. Näitä ovat poliittis-ideologiset 

areenat, sosiaalityön ammattilaisten ja työnantajien muodostamat professionaaliset 

areenat sekä asiakkaan ja työntekijän muodostama areena. Asiakkaan ja työntekijän 

areenalla kohtaavat kaksi tärkeää roolia; asiakkaan ja työntekijän. Molemmat roolit ovat 

sosiaalisesti konstruoituja. Sosiaalityö on refleksiivinen prosessi, jossa asiakkaat 

muuttavat sosiaalityön luonnetta ja työntekijöitä tuomalla kohtaamisiin oman 

elämismaailmansa. Samalla syntyy asiakkuuksia, joihin voidaan liittää tiettyjä 

ominaisuuksia tai piirteitä.  

 

5.3 Ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Haastattelu on yksi käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja. Haastattelussa ihminen on 

aktiivinen osapuoli. Haastattelu sopi tutkimukseni metodiksi, koska työntekijöiden 

näkökulmaa sosiaalisesta kuntoutuksesta on toistaiseksi kartoitettu vähän. 

Haastateltavien puhe sosiaalisesta kuntoutuksesta sijoittuu myös laajempaan kontekstiin 

kuten sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja kuntoutuksen kenttään. Aiheen luonteen vuoksi 

haastattelu antoi mahdollisuuden selventää ja syventää saatavia tietoja. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 34-35.)  

Tiedonkeruumetodina käytin ryhmähaastattelua. Ryhmähaastattelun avulla on 

mahdollista saada monipuolista tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta, se on 

yksilöhaastattelua taloudellisempi vaihtoehto ja sopii aloittelevalle tutkijalle. (Hirsjärvi 

& Hurme 2011, 61-63.) Haastattelemalla sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisia 
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ryhmänä sain tietoa tehokkaasti. Haastattelut olivat puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Pilkoin jokaisen teeman pienempiin alakysymyksiin. Haastattelut 

etenivät jokaisessa ryhmässä samojen teemojen ja teemoja käsittelevien alakysymysten 

varassa. Näin varmistin, että kaikki ryhmät käyvät samat aihepiirit läpi vapaamuotoisesti 

keskustellen. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47-48). 

Haastattelussa oli kuusi erilaista teemaa (ks. liite 1). Teemat koskivat nuoren 

elämäntilannetta, nuoren ja työntekijän välistä asiakassuhdetta, nuoren osallisuutta, 

nuoren verkostoja, ammattilaisten välistä yhteistyötä ja sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeita. Tutkimussuunnitelmaa varten perehdyin huolellisesti 

sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), vuonna 2015 julkaistuun Sosiaalihuoltolain 

soveltamisoppaaseen, sosiaalista kuntoutusta käsitteleviin aikaisempiin tutkimuksiin ja 

selvityksiin sekä Juhilan (2006) sosiaalityön asiakassuhteita jäsentävään teokseen. 

Haastattelun teemat pohjautuvat pääosin näihin läheisiin. 

Haastattelun ensimmäinen ja toinen teema rakentuivat nuoren elämäntilanteen ja 

asiakassuhteen kuvailulle, koska sosiaalihuoltolaki (1301/2014) kokonaisuudessaan 

perustuu asiakaslähtöisyyden periaatteelle. Lain soveltamisen lähtökohtana on asiakkaan 

ja työntekijän vuoropuhelu, yhteisymmärrys, asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ja 

asiakkaan hyvä kohtelu (Sosiaalihuoltolaki… 2015, 4). Haastatteluteema kolme koski 

nuoren osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, koska sosiaalipalveluiden tehtävänä on edistää 

osallisuutta. Osallisuus ymmärretään sosiaalihuoltolaissa laajasti. Se on 

yhteenkuulumisen ja osallistumisen tunnetta sekä toimimisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia omassa asiassaan ja myös laajemmin yhteiskunnassa. 

(Sosiaalihuoltolaki…2015, 9-10). Halusin haastateltavien kertovan, mitä nuoren 

osallisuus heidän mielestään on ja miten sitä voisi tukea.  

Haastatteluteemat neljä ja viisi koskivat nuoren sosiaalisia verkostoja ja yhteistyötä 

kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten välillä. Monialainen yhteistyö ja asiakkaan 

verkostojen kartoittaminen ovat osa sosiaalihuollon palveluita ja kiinteä osa sosiaalista 

kuntoutusta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 41 §, 43§). Viimeinen haastatteluteema koski 

nuorten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 10 § 

korostaa palveluiden kehittämisen merkitystä. Sosiaalista kuntoutusta koskevat 

selvitykset ovat myös nostaneet esille sen kehittämistarpeita (esim. Tuusa & Ala-

Kauhaluoma 2014; Puromäki & Kuusio & Tuusa & Karjalainen 2016, 38-41).    
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Anu Valtonen (2005, 223-224) tekee eron ryhmähaastattelussa ja ryhmäkeskustelussa 

syntyvän vuorovaikutuksen välille. Ryhmähaastattelussa ryhmän vetäjä kontrolloi 

vuorovaikutusta, kun taas ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan 

osallistujat vuorovaikutukseen keskenään. Molempien ryhmien vuorovaikutukseen liittyy 

kuitenkin myös jännitteitä ja valtakysymyksiä. Pertti Alasuutarin (2011, 154) mukaan 

ryhmähaastattelua on analysoitava hierarkia- ja vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta, 

jotka voivat ilmetä esimerkiksi puheenvuorojen järjestyksinä, toisten puheen 

keskeyttämisenä tai erimielisyyden ja tulkintojen ilmauksina. Haastattelutilanteissa ei 

tullut esille erityisiä hierarkiasuhteita, sillä jokaisessa haastatteluryhmässä kaikki ryhmän 

jäsenet osallistuivat keskusteluun kenenkään keskeyttämättä. Jäsenten keskustelu oli 

luonteeltaan vuoropuhelua. Jäsenet jatkoivat puhetta käsitellystä teemasta vuorollaan 

täydentäen sitä omasta näkökulmastaan. Ryhmien jäsenet puhuivat vain muutamia kertoja 

yhtä aikaa osoittaessaan olevansa samaa mieltä puhujan kanssa. Ryhmien avoimesta 

ilmapiiristä kertoi myös se, että jäsenet suuntasivat keskustellessaan katseensa 

pääsääntöisesti toisiinsa haastattelijan sijaan.  

Ryhmäkeskustelu voi tuottaa arvokasta tietoa, koska se saa osallistujat puhumaan 

itsestäänselvyyksistä tai asioista, jotka eivät muuten nouse keskustelujen aiheiksi 

(Alasuutari 2011, 155). Muutamat haastattelukysymykset saivat osallistujat mietteliäiksi 

ja ryhmissä vallitsi hiljaisuus ennen puheenvuoroja. Muutama haastateltava kertoi 

kokevansa nämä kysymykset vaikeiksi. Koin hiljaisuuden ja kommenttien olevan osoitus 

siitä, että haastateltavat pohtivat, mitä nämä haastattelijan kysymät ”sosiaalityön 

itsestäänselvyydet” juuri nuorten sosiaalisen kuntoutuksen kohdalla tarkoittivat. 

Muutama vaikeaksi koettu kysymys tuotti tärkeää tietoa aiheista, joita ei sosiaalityön 

arjessa välttämättä aktiivisesti pohdita.  

Ryhmähaastattelua tiedonkeruumenetelmänä kritisoidaan siitä, että sen arvellaan 

tuottavan vain pinnallista ja toisia ryhmän jäseniä myötäilevää puhetta. Ryhmän julkista 

kuvaa voidaan pitää yllä ryhmän auktoriteetin tai esimiehen vuoksi. (Alasuutari 2011, 

153.) Ryhmät tuottivat selkeiden vastausten lisäksi puhetta, joka oli luonteeltaan teemaa 

enemmänkin pohtivaa kuin varsinaista selkeää vastausta tuottavaa. Muutama 

haastateltava halusi varmistaa haastattelijalta, mitä kysymyksessä esiintyneellä termillä 

tarkoitetaan. Pohdinnat ja kysymykset kertoivat mielestäni ryhmien jäsenten kyvystä 

refleksiiviseen ajatteluun ja puheeseen. Ne kuvasivat ryhmissä vallinnutta 
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luottamuksellista ilmapiiriä, jossa sosiaalityön ammattilainen voi rohkeasti myös hetkeksi 

luopua tietäjän roolistaan.  

  

5.4 Aineiston hankinta  

 

Tutkimukseni toimintaympäristönä on Päijät-Hämeen alueen kuntia, jotka tuottavat 

sosiaalisen kuntoutuksen palvelua joko omana toimintana tai ostopalveluna. Vuoden 

2016 loppuun saakka Päijät-Hämeen alueella sosiaali- ja terveydenhuollon 

peruspalveluita tuottivat Lahden kaupunki, Peruspalvelukeskus Oiva (Hollola, Kärkölä, 

Asikkala ja Padasjoki), Peruspalvelukeskus Aava (Orimattila, Sysmä, Iitti, Pukkila, 

Hartola, Myrskylä) ja Heinola. Vuoden 2017 alusta lukien nämä toimijat muodostivat 

yhteisen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän.  

Ryhmähaastatteluja varten hain tutkimusluvat Peruspalvelukeskus Oivalta, Lahden 

kaupungilta ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä koskien entisen Peruspalvelukeskus 

Aavan aluetta. Saatuani tutkimusluvat otin sähköpostitse yhteyttä alueiden sosiaalityön 

esimiehiin ja kerroin etsiväni haastateltavia. Sain sosiaalityöntekijöiden ja 

sosiaaliohjaajien sähköpostiosoitteet ja lähetin heille pyynnön osallistua tutkimukseeni. 

Työntekijät ilmoittivat suostumuksensa sähköpostitse joko suoraan minulle tai 

esimiehensä välityksellä.  

Tein kolme ryhmähaastattelua, jotka toteutin joulukuussa 2016, tammikuussa 2017 ja 

maaliskuussa 2017. Ennen haastattelun alkamista annoin jokaiselle haastateltavalle 

luettavaksi laatimani tutkimusinfon (ks. liite 2) ja suostumuslomakkeen (ks. liite 3), jonka 

haastateltavat allekirjoittivat ja palauttivat minulle. Haastatteluihin osallistui yhteensä 16 

henkilöä, joista kuusi oli sosiaalityöntekijöitä ja kymmenen sosiaaliohjaajia. 

Osallistujista kaksi oli esimiesasemassa. Ryhmien kokoonpano vaihteli neljän ja 

seitsemän osallistujan välillä. Haastattelut kestivät 60-90 minuuttia ja ne suoritettiin 

haastateltavien työpisteissä työaikana.  

Tallensin haastattelut digitaalisella äänitallentimella, josta siirsin tallennetun haastattelun 

äänitiedostoksi tietokoneelleni. Litteroin haastatteluaineiston, jota tuli yhteensä 64 A4-

sivua (Times New Roman, riviväli 1,5, fontti 12, marginaali 2,0 cm). Litteroin aineiston 

sanatarkasti puhekielisine ilmauksineen. Litteroituun aineistoon en kirjannut merkintöjä 

haastateltavien äänen sävyistä tai tunneilmauksista. Pitkät puheenvuorot kuuntelin kaksi 
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kertaa varmistuakseni siitä, että olin litteroinut puheen oikein. Yhden haastattelun 

litterointi kesti noin kahdeksan tuntia.  

 

5.5 Aineiston analyysi  

 

Sisällönanalyysi on laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan pitää 

sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä, joka on yhdistettävissä 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Tutkimusaineiston 

laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto hajotetaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja 

kootaan uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysin tarkoituksena on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Mt. 2009, 105-108.) 

Analyysi on tutkimuksen tärkeä vaihe. Siinä selviää, millaisia vastauksia 

tutkimusongelmiin saadaan ja miten tutkimusongelmat olisi pitänyt asettaa. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 221.) Laadullisen tutkimuksen analyysissä on rajattava tutkittava ilmiö ja 

jätettävä kaikki muu pois (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Tutkielmani 

tutkimuskysymykset muuttuivat ja täsmentyivät aineiston analyysin vaiheessa 

koskemaan nuoren ja työntekijän välistä asiakassuhdetta.  

Aineistolähtöisen analyysin rinnalla olen käyttänyt teoriaohjaavaa analyysiä. 

Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysi ei suoraan 

pohjaudu teoriaan. Ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, 

jotka voivat yhdessä tuottaa jotakin uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96-97.) 

Teoriaohjaavan analyysin etenemisen apuna olen käyttänyt Juhilan (2006) teoreettista 

jäsennystä neljästä sosiaalityön asiakassuhteesta.   

Teemahaastattelun teemat voivat toimia aineiston analyysin jäsentäjinä. Teemoittelussa 

on keskeistä se, mitä aineisto kustakin teemasta kertoo. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 

Haastatteluryhmät tuottivat runsasta ja moniulotteista tietoa tutkimusaiheesta. Analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa käytin induktiivista sisällönanalyysiä. Aloitin aineiston 

analyysin lukemalla sitä huolellisesti useita kertoja. Tein aluksi jokaisesta haastattelusta 

oman analyysikehikkonsa, johon keräsin raakahavainnot. Raakahavaintoja oli varsin 

runsaasti. Tämän jälkeen luokittelin jokaisen analyysikehikon aineiston noudattamalla 

haastatteluteemoja. Jokaiseen analyysikehikkoon tuli kuusi luokkaa. Ensimmäinen 
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luokka koski nuorten elämäntilanteita, ongelmia ja voimavaroja, toinen luokka 

asiakassuhteessa tärkeänä koettuja tekijöitä ja menetelmiä, kolmas luokka nuoren 

osallisuutta, neljäs luokka nuoren verkostoja, viides luokka yhteistyötä ammattilaisten 

kanssa sekä kuudes luokka sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistarpeita.  Analyysikehikot 

toivat esille aineistosta yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia, toisiaan täydentäviä 

näkökulmia ja erilaisia painotuksia.  

Analyysin seuraavassa vaiheessa yhdistin analyysikehikot yhdeksi analyysikehikoksi, 

jossa oli edelleen haastatteluteemojen mukaiset kuusi luokkaa. Ensimmäinen 

haastattelukysymykseni koski nuoren elämäntilannetta ja siinä ilmeneviä ongelmia. Tässä 

vaiheessa huomasin, että viisi ensimmäistä luokkaa pitivät kuitenkin kaikki sisällään 

myös kuvauksia nuorten elämäntilanteista ja ongelmista, ei pelkästään ensimmäinen 

luokka. Kiinnostuin siitä, millaisia teemoja nuorten elämäntilannekuvausten ympärille 

voi rakentaa. Keräsin kaikista luokista elämäntilannekuvaukset aluksi yhteen ja ryhdyin 

sen jälkeen yhdistelemään samankaltaisia kuvauksia toisiinsa. Muodostin aineistosta 

kolme nuoren elämää kuvaavaa luokkaa, jotka olivat arki, koulutus- ja työelämä sekä 

sosiaaliset verkostot. Kukin kolme luokkaa sisälsivät kaksi alaluokkaa, joista toinen 

sisälsi nuoren konkreettisen toiminnan tason ongelmia ja toinen tunne-elämään, 

ajatteluun tai asenteisiin liittyviä ongelmia. Tässä vaiheessa nuorten elämäntilanteita 

koskeva analyysi oli vielä keskeneräinen, koska en ollut löytänyt luokille niiden sisältöä 

kuvaavia nimiä.  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään muotoilemaan sääntörakenteita, jotka pätevät koko 

aineistoon. Analyysissä aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettis-metodologisesta 

näkökulmasta. Huomio kiinnitetään siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja 

kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Pelkistämisen vaiheessa havaintoja karsitaan 

edelleen yhdistämällä ja erot suhteutetaan kokonaisuuteen. (Alasuutari 2011, 40-41.) 

Teoriaohjaavassa analyysissä tutkija ottaa teorian mukaan ohjaamaan päättelyä (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 100). Analyysin toisessa vaiheessa kiinnostuin siitä, millaisia 

asiakassuhteita sosiaalisessa kuntoutuksessa syntyy nuorten arkea, koulutus- ja työelämää 

sekä sosiaalisia verkostoja koskevien elämäntilanteiden kuvausten ja ongelmien 

ympärille. Tässä vaiheessa tutkin Juhilan (2006) jäsennystä sosiaalityön neljästä 

asiakassuhteesta ja vertasin niitä omasta aineistostani nouseviin asiakassuhteita koskeviin 

kuvauksiin. Juhilan (2006) jäsennys selkiytti omaa ajatteluani asiakassuhteista ja niiden 

sisällöistä. Valitsin tämän jäsennyksen ohjaamaan analyysiäni eteenpäin.  
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Tutustuin ensimmäisenä Juhilan (Mt., 151-200) huolenpitosuhteeseen ja sen keskeisiin 

teoreettisiin jäsennyksiin, joita ovat esimerkiksi oikeus huolenpitoon, huolenpidon 

eettisyys, asiakkaan riippuvuus ja autonomia sekä huolenpidon tavat. Analyysin edetessä 

oivalsin, että aineistossani nuorten arkea koskevat kuvaukset ja Juhilan (Mt.) 

huolenpitosuhde sisälsivät yhtäläisyyksiä. Keräsin seuraavaksi aineistostani ilmauksia, 

jotka kuvasivat huolenpitoon perustuvaa asiakassuhdetta. Yhdistin ilmauksia ja nimesin 

asiakassuhdetta koskevat havainnot asiakassuhteen elementeiksi. Rakensin 

analyysikehikon, joka koostui nyt kahdesta osasta. Näitä olivat nuoren arjen ongelmat 

sekä asiakassuhteen elementit. Asiakassuhteen elementtejä oli aluksi seitsemän. 

Jatkaessani analyysiä päädyin nostamaan yhden elementin suhteen pääelementiksi. 

Pääelementti kuvaa suhteen keskeistä ydintä ja ominaislaatua sekä sitä eettistä 

näkökulmaa, johon suhde vahvimmin nojaa.  Pääelementti rakentuu kuudesta 

osaelementistä. Osaelementit kuvaavat sitä, mitä suhde on käytännössä. Annoin suhteen 

osaelementeille seuraavat yleisnimet: suhteen perusarvo, suhteen onnistumisen edellytys, 

työntekijän keskeinen rooli, työote, työskentelyn tavoite ja menetelmät. Osaelementtien 

rakentamisessa ja niiden nimeämisessä tukeuduin osittain Juhilan (Mt., 99; 147; 198; 253) 

asiakassuhteistaan tekemiin yhteenvetoihin.  

Analyysin viimeisessä vaiheessa rakensin suhteesta kaaviokuvan. Kaaviokuvassa suhteen 

pääkäsitteenä on suhteen nimi. Ensimmäisen suhteen nimi on Kannatteleva suhde. 

Suhdetta kuvaava kaavio koostuu kahdesta osasta, joita ovat nuoren elämäntilanne ja 

asiakassuhteen elementit.  Kuvaan nuoren elämäntilannetta ja sosiaalisen kuntoutuksen 

tarpeen taustalla olevia ongelmia katkoksellisuuden yläkäsitteellä. Tarkoitan 

katkoksellisuudella sitä, että asiakassuhteen synnyttävät ongelmat eivät ole välttämättä 

luonteeltaan pysyviä. Niiden ratkaiseminen on mahdollista. Kannattelevassa suhteessa 

tämä yläkäsite on arjen hallinnan katkoksellisuus. Kannattelevan asiakassuhteen 

pääelementtinä on suhteen luottamuksellisuus. Olen tarkentanut suhteen kuutta 

osaelementtiä antamalla osaelementtien yleisnimille lisäksi niiden sisältöä kuvaavan 

täsmällisemmän nimen.   

Tutustuin seuraavaksi Juhilan (Mt., 49-101) liittämis- ja kontrollisuhteeseen ja sen 

keskeisiin teoreettisiin jäsennyksiin, joita ovat esimerkiksi syrjäytyneiden liittäminen 

yhteiskuntaan työllistämisen ja elämänhallinnan avulla, vastuullisuus, kontrollin 

kysymykset ja varhainen puuttuminen. Analyysin edetessä aiemmin tekemäni alustava 

analyysi nuorten koulutus- ja työuran ongelmista sekä Juhilan (Mt.) liittämis- ja 
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kontrollisuhde alkoivat nivoutua yhteen. Jatkoin analyysiä samalla tavalla kuin 

kannattelevan suhteenkin kohdalla. Keräsin aineistosta ilmauksia, jotka kuvasivat 

liittämiseen ja kontrolliin perustuvaa asiakassuhdetta. Yhdistin ilmauksia ja rakensin 

analyysikehikon, joka koostui nuoren koulutus- ja työelämään liittyvistä ongelmista sekä 

asiakassuhteen elementeistä. Myös tässä asiakassuhteessa elementtejä oli aluksi 

seitsemän.  

Analyysin edetessä rakensin suhteesta kaaviokuvan. Analyysin lopputuloksena 

syntyneessä kaaviokuvassa suhteen nimenä on Kiinnittävä suhde. Tämä on suhteen 

pääkäsite.  Kiinnittävässä suhteessa nuoren elämäntilannetta kuvaava yläkäsite on 

yhteiskuntaan liittymisen katkoksellisuus. Asiakassuhteen pääelementiksi ja koko 

suhteen perustaksi nimesin aidon kiinnostuksen nuorta kohtaan. Kuten 

Kannattelevassakin suhteessa myös Kiinnittävässä suhteessa on kuusi suhteen sisältöä 

kuvaavaa osaelementtiä, jotka käyvät ilmi kaaviokuvasta.    

Seuraavaksi perehdyin Juhilan (Mt., 103-149; 201-255) kumppanuussuhdetta sekä 

vuorovaikutuksessa rakentuvaa suhdetta käsitteleviin teoreettisiin jäsennyksiin. Juhila on 

omassa analyysissään liittänyt kumppanuussuhteeseen sellaisia teemoja kuten 

marginaalisuus ja asiakkaiden erot, toinen tieto, neuvottelu, osallisuus ja yhteisöt. 

Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde koostuu puolestaan teemoista, jotka koskevat 

esimerkiksi identiteettejä ja ongelmia koskevia neuvotteluja, vuorovaikutusta ja puhetta, 

asiakaslähtöisyyttä ja tilanteittaista etiikkaa.    Omassa aineistossani nuorten sosiaalisia 

verkostoja koskevilla kuvauksilla oli yhteisiä piirteitä sekä Juhilan (Mt.) 

kumppanuussuhteen, että vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen kanssa. Ryhdyin aluksi 

rakentamaan vielä kahta erillistä Juhilan (Mt.) jäsennyksen ohjaamaa asiakassuhdetta. 

Tarkastellessani omaa aineistoani tarkemmin, totesin, että aineistoni ei riittänyt kahteen 

erilliseen asiakassuhteeseen. Päätin yhdistää aineiston nuorten sosiaalisia suhteita 

koskevat ilmaukset yhteen ja rakentaa aineistosta yhden asiakassuhteen. Jatkoin analyysiä 

yhdistelemällä nuorten sosiaalisia suhteita ja verkostoja koskevia ilmauksia. Rakensin 

aluksi analyysikehikon, jossa oli kahden edellä esittelemäni asiakassuhteen tapaan nuoren 

elämäntilannetta koskeva osa sekä asiakassuhdetta koskeva osa. Analyysin edetessä 

rakensin suhdetta kuvaavan kaaviokuvan.  

Analyysini lopputuloksena syntyi Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuva suhde, 

joka on tämän suhteen nimi ja pääkäsite. Tässä suhteessa nuoren elämäntilannetta 

kuvaava yläkäsite on yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus. Asiakassuhteen 
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pääelementiksi nimesin dialogisuuden. Dialogisuuden pääelementti koostuu kuudesta 

osaelementistä, jotka olen nimennyt kaaviokuvaan.  

Analyysini tuloksina syntyi siis kolme sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhdetta, jotka 

ovat kannatteleva suhde, kiinnittävä suhde sekä kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta 

rakentuva suhde. Olen laatinut jokaisesta suhteesta erillisen kaaviokuvan. Jokainen suhde 

koostuu kahdesta osatekijästä, joita ovat nuoren elämäntilanne ja asiakassuhteen 

elementit. Kannattelevassa suhteessa kuvaan nuoren elämäntilannetta käsitteellä arjen 

hallinnan katkoksellisuus. Suhteen keskeinen elementti on luottamuksellisuus. 

Kiinnittävässä suhteessa kuvaan nuoren elämäntilannetta yhteiskuntaan liittymisen 

katkoksellisuutena. Tämä suhde perustuu aitoon kiinnostukseen nuorta ja hänen 

elämäänsä kohtaan. Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa suhteessa nuoren 

elämäntilannetta kuvaa yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus ja suhteen keskeisenä 

elementtinä korostuu dialogisuus.  

 

5.6 Tutkimuseettiset näkökohdat   

 

Noudatin tutkimukseni kaikissa vaiheissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä 

periaatteita (Humanistisen, …2009). Pyysin tutkimusluvan erikseen jokaisesta 

kaupunkista tai kunnasta, jossa tein tutkimushaastatteluita.  Tutkimukseen osallistumisen 

tulee olla vapaaehtoista ja perustua riittävään tietoon (Humanistisen, … 2009, 4-6).  

Osallistujien vapaaehtoisuuden varmistaminen on tärkeää. Haastateltava ei saa kokea 

osallistuvansa haastatteluun pakotettuna tai velvollisuudentunteesta. Laadin tutkittaville 

informaatiokirjeen, jossa kuvasin tutkimuksen aiheen ja mitä tutkimukseen 

osallistuminen konkreettisesti tarkoitti (ks. liite 2). Kerroin informaatiokirjeen 

suostumusosassa, että käytän tutkimusraportissani anonymisoituja suoria lainauksia 

haastatteluista (ks. liite 3).  

Tutkimuslupapyyntöni koski vain työntekijöiden haastatteluita. Sosiaalisen kuntoutuksen 

nuoret asiakkaat ovat mukana tutkimuksessani nuorten elämää sekä asiakassuhteita 

koskevina työntekijöiden kuvauksina ja kertomuksina. En pyytänyt nuorilta erikseen 

suostumusta tai lupaa siihen, että työntekijät voivat haastatteluissa kertoa heistä. 

Tutkimusluvan saaminen isolta joukolta eri kuntien alueella asuvilta nuorilta olisi 

todennäköisesti ollut vaikeaa. Lisäksi haastattelutilanteissa olisi ollut mahdotonta erottaa, 
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kenestä tai keistä nuorista haastateltavat kulloinkin puhuvat. Olen pyrkinyt valitsemaan 

anonymisoiduksi suoriksi lainauksiksi sellaisia puheenvuoroja, jotka kuvaavat nuoria 

asiakkaita yleisemmin ja laajempana joukkona kuin yksittäisinä asiakkaina. Vaikka 

haastattelupuheenvuorot sisälsivät myös koskettavia kuvauksia yksittäisen nuoren 

elämästä tai työntekijän ja asiakkaan välisestä suhteesta, en ole käyttänyt näitä lainauksia 

suojellakseni nuorten ja työntekijän yksityisyyttä.    

Tutkimuksessa on vältettävä vahingoittamista (Humanistisen, …2009, 7-8).  

Ryhmähaastattelu on vuorovaikutustilanne eikä se saa aiheuttaa haastateltaville 

tarpeetonta kuormitusta. Haastateltavilla oli mahdollisuus keskeyttää haastattelu niin 

halutessaan. Ensimmäisestä ryhmästä yksi haastateltavista poistui 30 minuuttia ennen 

haastattelun loppumista työtehtävien hoitamisen vuoksi. Vältin aiheuttamasta tutkittaville 

taloudellista haittaa. Matkustin haastateltavien ryhmien luokse. Työnantajan tuki ja 

hyväksyntä haastatteluun osallistumiseen oli tärkeää, koska haastateltavat osallistuivat 

haastatteluun työaikana ja työpaikallaan. Haastateltavien on voitava luottaa siihen, että 

he voivat puhua vapaasti. Tein aineiston analyysin systemaattisesti ja huolellisesti.  

Käytin tutkimusraportissani asiallista argumentaatiota ja toin esille tasapuolisesti 

haastatteluissa esiin tulleita erilaisia näkökulmia.  

Yhteiskuntatieteelliset tutkielmat nostavat esiin epäkohtia, jotka voivat koskea 

esimerkiksi vallan käyttöä tai yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaa. Tutkielmani 

aineistossa tulee esiin vaihtoehtoisia ja kriittisiä näkökulmia sekä palveluiden 

kehittämistarpeita.  Olen pyrkinyt dokumentoimaan kriittiset näkökulmat ja 

kehittämistarpeet asiallisesti ilman leimaamista tai syyllistämistä. Kriittisissä 

näkökulmissa olen pyrkinyt tuomaan esille erityisesti työntekijöiden kuvaamaa nuoren 

asemaa ja oikeuksia.     

Yksityisyyden suoja on tutkimuseettisesti tärkeä periaate (Humanistisen, …2009, 8-11.) 

Osa haastateltavista saattoi tunnistaa minut sosiaalialalla työskenteleväksi henkilöksi tai 

tuntea minut jo entuudestaan. Oli tärkeää korostaa haastateltaville, että olen 

haastattelijana opiskelijan roolissa.  Pyrin haastattelutilanteissa tietoisesti pysymään 

haastattelijan roolissani. Esitin kysymyksiä, kannustin haastateltavia kertomaan 

haastattelun teemoista lisää ja annoin minimipalautteita.  Muuten pyrin osallistumaan 

keskusteluun mahdollisimman vähän turvatakseni vapaan keskustelun. Suojasin 

haastateltavien yksityisyyttä siten, että en kerännyt tunnisteellista aineistoa. Käytän 

aineistoa vain tähän tutkimukseen enkä luovuta sitä muihin tarkoituksiin enkä muille 
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viranomaisille. Tallensin haastattelut vain omassa käytössäni olevalle tallennuslaitteelle. 

Tallennuslaitteesta siirretyt äänitiedostot sekä litteroidut haastattelut säilytin salasanalla 

ja virustorjuntaohjelmilla suojatussa tietokoneessani. Tulostetut litteroidut haastattelut ja 

muut tutkimukseen liittyvät aineistot säilytin kotona lukitussa kaapissa.  

Litteroin haastattelut sanatarkasti. Tutkimusraporttiin merkitsin suorat lainaukset 

käyttäen tarkkuutena vain haastatteluryhmää (RY1, RY2, RY3).   Poistin suorista 

lainauksista sellaiset ilmaisut (esim. samana toistuvat täytesanat), nimet (esim. 

työnantajan nimi, työkaverin nimi, paikkakunta, ammatti) tai puhetavat (esim. murre), 

jotka voivat paljastaa tutkittavan henkilöllisyyden. Muutin muutamien suorien 

lainauksien kieliasua lähemmäksi yleiskieltä. Yleiskielen avulla halusin sekä suojella 

tutkittavien henkilöllisyyttä, että tehdä lainauksista lukijan kannalta helposti 

ymmärrettäviä. Lisäsin muutamiin lainauksiin sanoja sulkumerkkien sisään helpottamaan 

koko lainauksen ymmärtämistä. Omat lisäykseni olen tehnyt merkinnällä (=). Olen tehnyt 

kieliasun muutokset ja lisäykset niin, että lainauksen ydin ja asiasisältö eivät muutu.  

Tuhoan äänitiedostot ja litteroidut haastattelut sen jälkeen, kun tutkielma on arvosteltu. 

Ilmoitan haastatelluille, mistä he voivat lukea valmiin tutkielman sekä toimitan yhden 

tulostetun tutkielman jokaiseen toimipisteeseen, jossa tein haastattelun. Varaan 

haastateltaville mahdollisuuden keskustella tutkielmastani ja sen tuloksista tutkielmani 

valmistumisen jälkeen.   

 

6 NUORTEN SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASSUHTEET  

 

Siirryn seuraavaksi esittelemään analyysini tuloksena syntyneitä kolmea asiakassuhdetta. 

Aloitan jokaisen suhteen esittelyn suhdetta esittävällä kuviolla. Kuvio kuvaa tiivistetysti 

suhteen rakenteen. Kuvion jälkeen avaan kuvion sisällön sanallisesti kahdessa eri 

alaluvussa. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan nuoren elämäntilannetta ja siinä ilmeneviä 

ongelmia ja haasteita katkoksellisuuden käsitteellä. Toisessa alaluvussa kuvaan 

asiakassuhteen elementtejä.  
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6.1 Kannatteleva suhde 

 

Ensimmäinen esittelemäni suhde on kannatteleva suhde. Alla on suhteen rakennetta 

esittävä kuvio. Suhde koostuu kahdesta osasta, joita ovat nuoren elämäntilanne ja 

asiakassuhteen elementit.  

 

KANNATTELEVA SUHDE 

Nuoren elämäntilanne 

Arjen hallinnan katkoksellisuus 

      

       

 

Arjen taidottomuus  Arvottomuuden               

kokemus  

     

kodinhoito, taloudelliset asiat    vertaaminen muihin nuoriin 

vuorokausirytmi    itsesyytökset, häpeä 

hygienia ja terveydenhoito    epäonnistumisen tunne 

ympäristössä liikkuminen   avun tarpeen kieltäminen 

 

Asiakas-työntekijäsuhteen elementit  

               Pääelementti 

    Suhteen luottamuksellisuus  

 

       Osaelementit  

    

 

 Kuvio 1. Kannatteleva suhde 

 

 

Perusarvo: Nuoren oikeus vastikkeettomaan                Toimivan suhteen edellytys: Avun tarpeen 

huolenpitoon                                                                     ja riippuvuuden myöntäminen 

  Työntekijän rooli: Arjen turvaaja ja puolesta puhuja   Työote: Psykososiaalinen työote 

 Tavoite: Toimiva arki ja ihmisarvoinen elämä             Menetelmät: Yksilötyö ja kotiin  

                                                                                         annettavat palvelut 
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Nuoren arjen hallinnan katkoksellisuus  

 

Kannattelevassa suhteessa nuoren elämän haasteet ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet 

kietoutuvat eri tavoin nuoren arjen ja sen hallinnan vaikeuksien ympärille. Nuoren arkea 

ja siinä selviämistä hankaloittaa joukko erilaisia arjen perustaitojen puutteita. Nimitän 

tätä tilannetta arjen taidottomuudeksi.  

Työntekijät kuvasivat tilanteita, joissa nuoren arjen taidottomuus näyttäytyy sekä nuoren 

kotiympäristössä, että sen ulkopuolella. Kotiympäristössä nuorelle saattaa tuottaa 

vaikeuksia tehdä erilaisia kodinhoitoon liittyviä tehtäviä kuten siivota, tiskata tai pestä 

pyykkiä. Myös itsestä huolehtimisen taidoissa voi olla puutteita. Nuori ei osaa laittaa 

ruokaa tai hän voi lyödä laimin oman henkilökohtaisen hygieniansa tai terveydentilansa 

hoitamisen. Myös taloudellisten asioiden hoitaminen voi olla ongelmallista. 

Pahimmillaan nämä vaikeudet voivat johtaa nuoren asumisen tai terveydentilan 

vaarantumiseen. Työntekijät kuvasivat haastatteluissa nuoren elämäntilanteita muun 

muassa seuraavasti:  

Ja ne ongelmat saattaa näyttäytyä siellä arjessa todella niin, että ei ole sellaisia 

niinku elämän perustaitojakaan, ei ole sitä kodista ja itsestä huolehtimisen 

taitoja, ei niinku kykyä maksaa laskuja tai hoitaa asioita. (RY2) 

Terveydenhuollon palveluistakin moni on tipahtanu, että jos aattelee jotakin 

mielenterveyshaasteita ja ongelmia…tai hammashoito on rempallaan, ei oo 

käyty moneen vuoteen…hirveen vaikeeta kertakaikkiaan mennä sinne 

terveyskeskukseen tai varata aika tai mennä sinne sovitulla ajalla. (RY3) 

Arjen asioiden hoitaminen myös kodin ulkopuolella voi hankaloitua eri syistä. Kaikki 

haastatteluryhmät olivat sitä mieltä, että ongelmia syntyy, kun nuorilla ei ole riittäviä 

asiointitaitoja. He eivät osaa tai halua asioida erilaisissa palvelujärjestelmissä ja 

virastoissa, vaikka he tarvitsisivat näitä palveluita. Erilaiset virastot ja palvelut ovat 

yleisimmin auki aamu- ja iltapäivällä. Ilta-aikana tai päivystysluonteisesti avoinna olevia 

palveluita ei juurikaan ole terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Mikäli nuorella on 

ongelmia vuorokausirytmin kanssa, voi asiointi virastoaikaa noudattavissa palveluissa 

hankaloitua entisestään. Asioiden hoitamista voi vaikeuttaa myös se, että nuoret eivät 

tunne omaa elinympäristöään eivätkä osaa käyttää julkisen liikenteen palveluita. Nuoret 

saattavat tarvita tukea liikkumiseen ympäristössään.  
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Ylipäätään asioiden hoito on melkoinen, että ei osata tai kyetä, haluta tai 

pystytä hoitamaan niitä. (RY3) 

Ei osaa asioida virastoissa. Se on ihan arjen hallinta ja tällaset päivärytmit. Et 

lähetään hyvin pienistä asioista. (RY1) 

Että vaikka bussissa matkustamisesta, että tämmösestä, että miten mennä 

paikasta A paikkaan B. (RY2) 

Käytännön arjen taidottomuuden rinnalla nuoren arjen hallinnan tunnetta murentavat 

erilaiset negatiiviset tunteet, joita arjessa toimimisen ja selviämisen haasteet 

synnyttävät. Nimitän tätä tilaa arvottomuuden kokemukseksi. Työntekijöiden 

haastatteluissa nousi esille se, että nuoret vertailevat omaa elämäänsä ikätovereidensa 

elämään. Vertailun tuloksena nuoret huomaavat, että heidän arkensa poikkeaa muiden 

saman ikäisten nuorten arjesta. Nuoret ovat siis varsin tietoisia siitä, millaista arkea 

toiset ihmiset ja laajemmin koko yhteiskunta odottaa heidän elävän. Suomalaisessa 

yhteiskunnassa on vallalla vahva individualistisen aikuistumisen malli, johon kuuluu 

itsenäinen asuminen, omillaan pärjääminen ja vastuun kanto itsestä melko varhain 

(Salonen 2005, 66-94). Arjessa pärjäämisellä on merkitystä kahdesta syystä. Pärjäävä 

nuori arvostaa itse itseään ja saa arvostusta muilta nuorilta. Kun nuori ei kykenekään 

täyttämään odotuksia, syntyy epäonnistumisen tunne ja itsesyytökset alkavat.   

Tuntuu, että tosi monelta nuorelta just, että verrataan omiin sisaruksiin, jotka 

pärjää tai vanhoihin koulukavereihin, et kun he tietää, et he pärjää, miks mä 

olen tämmönen, se itsesyytöksen määrä on yllättävän suuri. (RY2) 

Työntekijät kertoivat haastattelussa siitä, kuinka nuoret kamppailevat ongelmallisen 

arkensa synnyttämien tunteiden ja avun tarpeen myöntämisen kanssa. Epäonnistumiset ja 

itsesyytökset voivat johtaa syvempään häpeän tunteeseen. Häpeää tutkineen Ben Malisen 

(2010, 194-196) mukaan häpeän kanssa painivilla ihmisillä häpeän tunne voi muuttua 

osaksi persoonallisuutta heikentäen merkittävästi itsetuntoa sekä selviytymistä arjessa ja 

ihmissuhteissa. Selviytyjillä häpeä voi Malisen (Mt.) mukaan ilmetä ei-sisäistyneenä, 

jolloin häpeää tunteva ihminen on näennäisesti vahva ja itsetuntoinen. Hän selviytyy 

suorittamalla ja pätemällä, vaikka häpeän tunne varjostaa elämää. Haastatteluissa tuli 

esille, että häpeän tunne liittyy usein vaiheeseen, jossa nuori pohtii sitä, tarvitseeko hän 

apua arkeensa vai ei. Nuoret tiedostavat, että avun tarpeen myöntämisellä ja avun 

pyytämisellä on kulttuurisia merkityksiä. Ne voidaan tulkita heikkouden ja riippuvuuden 
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merkkeinä. Vaikka avun tarve olisikin ilmeinen, voivat kasvojen menettämisen pelko ja 

häpeän tunne johtaa avun tarpeen kieltämiseen.  

Ja sitä on vaikea myöntää, että tarvitsee apua, pyritään pärjäämään ja sit 

meidän kulttuuriin ei kuulu se avun pyytäminen. (RY2)  

Työntekijät pohtivat haastatteluissa mahdollisia selityksiä ja syitä niille arjen hallinnan 

katkoksille, joiden kanssa heidän nuoret asiakkaansa nykyisin kamppailevat. Nuorten 

päihde- ja mielenterveysongelmat nousivat esille kaikkien ryhmien haastatteluissa. 

Käsitykset siitä, miten vahva rooli päihteiden käytöllä on nuorten ongelmien taustalla, 

jakoi kuitenkin mielipiteitä. Toisten mielestä päihteiden käyttö on yksi tärkeä tekijä 

ongelmien taustalla, toiset arvioivat niiden osuutta sanoilla ”joskus” tai ”ehkä”.  Sen 

sijaan kaikissa ryhmissä vallitsi melko yhteneväinen käsitys siitä, että mielenterveyden 

horjuminen aiheuttaa ongelmia arjessa. Nämä ongelmat voivat liittyä asumiseen, 

kotitöihin tai toimeentuloon (Romakkaniemi 2011, 187-197; Romakkaniemi 2014, 159).  

  On päihdeongelmaa, on mielenterveysongelmaa. (RY1) 

  Usein kuitenkin mielenterveyssyyt on ne, mistä nää johtuu. (RY2) 

Mä jotenkin ajattelen vahvasti ne mielenterveysongelmat taustalla. (RY3) 

Nuoret tuovat asiakassuhteeseen elämässään tällä hetkellä vallitsevat ongelmat ja avun 

tarpeet, mutta myös menneisyytensä. Vaikka nuoret ovat nyt aikuisille tarkoitetun 

sosiaalityön palvelun asiakkaina, välittyvät lapsuudessa ja nuoruudessa koetut vaikeudet 

ja osattomaksi jäämiset työntekijöille nuorten kertomuksissa. Sakari Karvonen ja Laura 

Kestilä (2014, 117-133) tutkivat lapsuuden elinolojen yhteyttä nuorten aikuisten 

arjenhallintaan. Tutkimustuloksista käy ilmi, vanhempien työttömyys, taloudelliset 

vaikeudet ja matala koulutustaso ennustivat nuorella taloudellisten asioiden hallinnan 

ongelmia. Lapsuudenperheen mielenterveyden ongelmat sekä erityisesti 

alkoholiongelmat olivat yhteydessä nuoren vaikeuksiin selvitä arkiaskareista kuten 

ruuanlaitosta, siivouksesta, pyykinpesusta, virastoasioinnista ja vuorokausirytmin 

ylläpitämisestä. Vakavimmillaan päihde- ja mielenterveysongelmat sekä taloudelliset 

ongelmat kietoutuvat yhteen, aiheuttavat lastensuojelupalveluiden tarvetta ja uusiutuvat 

myöhemmin lasten omassa aikuisuudessa (Pekkarinen 2015, 163-179). Työntekijät 

kertoivat haastatteluissa niistä olosuhteista, joista nuoret asiakkaat voivat olla lähtöisin.  
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Niin kyllä sieltä löytyy monelta nuorelta huostaanottoja, muita kotiongelmia, 

että välillä tosi rajuja kertomuksia tulee nuorilta, että minkälaista se kotona olo 

on ollut. (RY2) 

Mulla on kyllä ihan semmosiakin, että ei oo kotona saatu minkäänlaisia taitoja, 

että pitää niinku viranomaisen opettaa pesukoneen käyttöä, perunan keittoa ja 

ihan siitä niinku kaikesta perusasioiden, mut sit siin voi olla semmonen 

vanhemman mielenterveysongelma, mikä on siellä sitten taas se. (RY2)  

Kannattelevan suhteen taustatekijöinä olevat ongelmat koskevat siis nuoren arkea ja 

yksityistä elämänpiiriä kotona sekä omien asioiden hoitamista kodin ulkopuolella.  Arjen 

taidottomuutta voivat aiheuttaa nuoren päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai 

nuoren kasvuolosuhteet. Siirryn seuraavaksi kuvaamaan sosiaalisen kuntoutuksen 

asiakassuhdetta, joka syntyy nuoren ja työntekijän välille näiden nuoren tarpeiden 

pohjalta.   

 

Kannattelevan asiakassuhteen elementit 

 

Oma koti ja kodin yksityinen elämänpiiri ovat alueita, joita halutaan suojella. Sen piirissä 

olevien ongelmien esille nostaminen asiakassuhteessa on eettisesti hyvin herkkä alue. 

Olen nimennyt kannattelevan suhteen pääelementiksi luottamuksen. Särkelä (2001, 34-

35) on todennut, että luottamus on yhteistä pyrkimystä kohti asiakkaan haluamaa hyvää 

elämää ja että suhteessa ei tehdä mitään osapuolia loukkaavaa.  Toimiakseen 

kannattelevan suhteen tulee siten perustua työntekijän ja nuoren väliseen ehdottomaan 

luottamukseen.  

Luottamus on varmaan se kaikkein tärkein et niinku avoin ja rehellinen 

vuorovaikutussuhde. (RY2) 

Kannatteleva suhde perustuu perusarvolle, jonka mukaan nuorella on oikeus 

vastikkeettomaan huolenpitoon. Sosiaalinen kuntoutus ei asiakassuhteena ole 

hoivasuhde, mutta se pitää sisällään erilaista nuorten tarvitsemaa arjen huolenpitoa.   

Avun ja tuen saaminen sosiaalisena kuntoutuksena on nuorelle oikeus. Näiden 

oikeuksien olemassaolo ei ole nuorille itsestäänselvyys. Työntekijän tärkeä tehtävä on 

tuoda esiin näitä oikeuksia. Sarah Banks (2006, 58-63) on todennut, että hoivan etiikka 
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sosiaalityössä on sekä huolenpitoa että oikeudenmukaisuutta. Se perustuu ihmisten 

välisiin suhteisiin, kommunikaatioon, yhteistyöhön ja itsemääräämisoikeuteen sekä 

universaaleihin periaatteisiin, sosiaalisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin.  

Kannatteleva suhde on eettisesti herkkä sen vuoksi, että nuoren oikeuksien lisäksi se 

pitää sisällään kysymyksen nuoren riippuvuudesta. Toimivan suhteen edellytyksenä on, 

että nuori hyväksyy ja myöntää avun tarpeensa. Nuorta ei voi auttaa pakotettuna. 

Samalla nuori tulee myöntäneeksi riippuvuutensa yhteiskunnallisista palveluista. Nämä 

tilanteet saattavat olla nuorelle vaikeita. Yksi haastatelluista työntekijöistä kuvasi 

aiheesta asiakkaan kanssa käymäänsä keskustelua näin:  

Et mä oon monen kanssa kun keskustellu siitä, että on oikeus pyytää apua ja 

myös saada apua. Vastaanottaa sitä apua, se on tärkeetä. Sen myöntäminen 

on vaikeeta. (RY2)  

Nuorten arki todentuu työntekijöille, kun he luopuvat virastolähtöisestä työskentelystä 

ja kohtaavat nuoret heidän omissa elinpiireissään. Nuorten arjen ongelmat ovat 

laajentaneet työntekijöiden käsityksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta sosiaalityön 

palveluna. Nuorten tilanteiden huomaaminen ja avun tarpeen ymmärtäminen ovat 

tärkeitä, että sosiaalinen kuntoutus palveluna kohdistuu oikein. 

Ja joskus on hyvä mennä sinne nuoren omalle toiminta-areenalle. 

Jalkautuminen kotikäynnille muun muassa on tosi hedelmällistä. (RY2) 

Niin voi se olla kotiin annettaviakin palveluita. Mä nään aina niin, että nuori 

tulee meidän luokke, meidän palveluihin, mutta myös kotiin. Se jää usein ehkä 

huomiotta, että mitä sitä sinne kotiin tarvis apua, tukea. (RY3)  

Kannattelevassa suhteessa työntekijällä on keskeinen rooli nuoren arjen turvaajana ja 

nuoren asioiden puolesta puhujana.  Työskentelyn tavoitteena on, että nuoren arki olisi 

toimiva ja hän voisi elää ihmisarvoista elämää. Kokonaisvaltaista kuntoutusta ja 

kuntoutumista tutkineen Koukkarin (2010, 73-76) mukaan sosiaalisen toimintakyvyn 

edistyminen on yksi kuntoutumisen muoto, joka käytännössä tarkoittaa asiantuntijan 

tukea arjessa selviytymiseen. Koukkari (Mt.) näkee sosiaalista toimintakykyä edistävän 

kuntoutuksen normaalielämään osallistumisena. Arjen turvaaminen voi tarkoittaa myös 

sitä, että työntekijä asettuu nuoren puolelle ja tarvittaessa käyttää ääntään hänen 

puolestaan silloin, kun nuori ei siihen itse kykene. Nuori voi kohdata erilaisia kuulluksi 

tai ymmärretyksi tulemisen ongelmia. Hän voi ongelmiensa keskellä yksinkertaisesti 
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väsyä oman tarinansa kertomiseen yhä uudestaan. Tällöin työntekijä voi auttaa 

toimimalla nuoren äänenä.  

Ja sit varmaan justiin tää, et kun joku on jyvällä siitä (=nuoren elämästä), nuori 

kokee, että joku on hänen puolellaan, et joku myös kertoo sitä tarinaa nuoren 

puolesta eteenpäin. Et ei oo semmonen, et nuori kertoo jokaiselle saman 

tarinan, et pidetään sitä käsissä yhessä nuoren kanssa. (RY2)  

Kannattelevassa suhteessa työntekijä voi puhua ja toimia monin tavoin nuoren ja hänen 

arkensa toimivuuden eduksi. Suhde ei kuitenkaan tarkoita nuoren puolesta tekemistä. 

Suhteeseen sisältyy avun ja tuen lisäksi nuoren vastuuttamista.  Nuoren vastuuttaminen 

vaatii kuitenkin työntekijältä eettistä herkkyyttä ja harkintaa. Työntekijän on arvioitava, 

millaista vaatimista suhde kestää. Mitä parempi suhde on, sitä vaativampi työntekijä voi 

olla. (Särkelä 2001, 40-41.) Työntekijät kuvasivat vastuuttavansa nuoria ”toimintakyvyn 

mukaan” tai ”nuoren kunnon mukaan”. Vastuuttaminen voi olla tarvittaessa jämäkkääkin 

ohjausta ja nuoren herättelyä toimimaan itse oman arkensa järjestyksessä pitämiseksi.  

Toiset tarvii ihan niinku sellasta käytännön asioihin sitä tukee et hei, nyt 

lähetään tekemään tätä kodin siivousta, täs on rätti, ota käteen… ehkä vähän 

tuuppausta, haetaas nyt tai tehään tää hakemus. (RY2) 

Kannattelevassa suhteessa työote on psykososiaalinen. Työmenetelmissä korostuvat 

nuoren kanssa tehtävä yksilökohtainen työ ja kotiin annettavat sosiaalisen kuntoutuksen 

palvelut, joiden tarkoituksena on turvata nuoren jokapäiväisen arjen sujuminen. 

Kannattelevassa suhteessa psykososiaalinen työote ei tarkoita terapian kaltaista 

suhdetta.  Kokko (2003, 158-160) totesi tutkimuksessaan, että kuntoutus on 

psykososiaalista auttamistyötä, joka perustuu luottamukseen, konkreettiseen 

auttamiseen ja valmiuteen käsitellä asiakassuhteessa myös psykososiaalisia 

kysymyksiä. Kannattelevassa suhteessa korostuu nuoren tukeminen kannustamalla ja 

luomalla nuoreen uskoa itseensä ja omaan selviytymiseensä. On tärkeää, että nuori saa 

yksilökohtaista sosiaalista kuntoutusta, sillä ryhmäkuntoutus ei aina ole nuoren kannalta 

paras vaihtoehto.  Mikäli kuntoutuksen muoto ei vastaa nuoren tarpeita, on vaarana, että 

nuori vetäytyy ja asiakassuhde katkeaa.  

Se on monelle iso kynnys siinä kohden lähteä, että moni lähtee helpommin ensin 

siihen yksilötyöskentelyyn ja siihen yhden työntekijän kanssa tekemään, mut 

sitten on iso kynnys lähteä ryhmätoimintaan. (RY2)  
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Se on herkkää, että miten sitä ryhmäjuttuuki markkinoi, että se saattaa 

pelästyttää ja se loppuukin sit siihen. (RY2)   

Sosiaalisen kuntoutuksen kannatteleva asiakassuhde pyrkii siis siihen, että nuori voisi 

elää ihmisarvoista arkea. Seuraava esittelemäni asiakassuhde siirtyy nuoren kodin ja 

yksityisen elämänpiirin ulkopuolelle kohti ympäröivää yhteiskuntaa. Siinä tuetaan nuorta 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Esittelen asiakassuhteen seuraavalla sivulla.  
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6.2 Kiinnittävä suhde  

 

Seuraava analyysini tuloksena syntynyt asiakassuhde on kiinnittävä suhde. Alla oleva 

suhdetta esittävä kuvio on rakenteeltaan samanlainen kuin kannattelevankin suhteen 

rakenne. Suhde koostuu nuoren elämäntilannetta kuvaavasta osasta ja asiakassuhteen 

elementtejä kuvaavasta osasta.  

   KIINNITTÄVÄ SUHDE  

 

Nuoren elämäntilanne  

    

 

 

Epävakaa koulutus- ja työura  Mielekkyyden puuttuminen 

  

pienituloisuus          tyytyminen  

ammattikouluttamattomuus         sitoutumattomuus 

keskeytyneet ammatilliset opinnot         näköalattomuus 

työttömyys          ajelehtiminen 

vähäinen tai puuttuva työkokemus         epäluottamus 

 

Asiakas-työntekijäsuhteen elementit  

                 Pääelementti 

    Aito kiinnostus nuorta kohtaan 

 

          Osaelementit 

              

             

                    

Perusarvo: Nuoren oikeus koulutukseen, työhön ja             Toimivan suhteen edellytys: Nuoren  

itsenäiseen elämään                      muutoshalukkuus   

Työntekijän rooli: Yhteiskuntaan liittymisen tukija             Työote: Varhainen puuttuminen 

Tavoite: Nuori aktiivisena ja vastuullisena oman elämänsä   Menetelmät: Koulutus- ja työelämään 

rakentajana                                                  tähtäävät, ryhmämuotoiset kuntoutukset 

 Kuvio 2. Kiinnittävä suhde  

Yhteiskuntaan liittymisen katkoksellisuus 
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Nuori ja yhteiskuntaan liittymisen katkoksellisuus 

 

Kiinnittävässä suhteessa nuoren elämää kuvaa tilanne, jossa liittyminen yhteiskuntaan 

koulutuksen ja työn kautta on katkonaista. Katkoksia aiheuttavat tekijät olen nimennyt 

epävakaaksi koulutus- ja työuraksi sekä mielekkyyden puuttumiseksi. Esittelen näitä 

seuraavaksi. 

Haastatteluissa työntekijät kertoivat nuorten koulutus- ja työuraa koskevista ongelmista, 

joita pyritään ratkomaan sosiaalisen kuntoutuksen keinoin. Haastatteluissa nousi esille 

huoli nuorten peruskoulun jälkeisistä opinnoista. Nuoren koulutusura on voinut päättyä 

peruskoulun suorittamiseen tai peruskoulun jälkeen aloitetut ammatilliset opinnot ovat 

keskeytyneet. Osalla nuorista voi olla takanaan jo useita opintojen keskeytyksiä. Myös 

nuorten työttömyys herätti keskustelua. Puheenvuoroissa tuli esiin työntekijöiden huoli 

nuorten tärkeiden vuosien kulumisesta hukkaan ja uhka nuoren jäämisestä kokonaan 

syrjään yhteiskunnasta.  

Harvemmalla on peruskoulun jälkeistä ammattitutkintoa tai sitten se, että on 

ollut pitkään pois opiskelu- tai työelämästä tai pitkään, mut nuoren elämässä 

niinku vuos parikin on aika pitkä aika. (RY3) 

Ja ehkä se, mikä mua aina mietityttää, huolestuttaa on se, että nuoret monet 

nuoret ei ite ymmärrä, kuinka merkittäviä vuosia siinä on, kun on se 18 vuotta 

täytetty. Että siinä saattaa mennä monta vuotta sillai ajelehtien. Kuinka 

tärkeetä ois siinä kiinnittyä yhteiskuntaan, työhön, koulutukseen mihin se 

onkaan. Voi ikään kuin pudota aika korkeelta. (RY1)  

Sosiaalisen kuntoutuksen nuorilla voi olla erilaisia taloudellisten asioiden hoitamisen 

vaikeuksia, joita kuvasin kannattelevan suhteen yhteydessä. Kahdessa 

haastatteluryhmässä syntyi keskustelua nuorten työttömyysetuuksista ja työttömyyden 

aiheuttamasta pienituloisuudesta. Pienituloisuus ja taloudelliset vaikeudet voivat 

heikentää nuoren tunnetta oman elämän hallinnasta. Pitkään jatkunut pienituloisuus voi 

johtaa siihen, että nuori tottuu tilanteeseen. Koska kokemusta palkkatyöstä ei ole, 

sosiaaliturvaetuudet voivat muuttua nuoren mielessä palkan korvikkeeksi. Yksi 

haastatelluista kuvasi huoltaan nuorten tilanteesta seuraavasti:   

Mun mielestä yks on tää taloudellinen eli kun he ei oo opiskelijoita heillä ei oo 

oikeutta työttömyysetuuksiin ja he elää pienillä toimeentulotuen perusosalla ja 
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siihen tyydytään. He lähtee pajalle (=työpajalle), he saa työttömyysetuuden, 

kulukorvauksen päälle. Moni ajattelee sitä palkkana. Se on pieni, jotenkin siihen 

se jää. Ei sillälailla niillä tuloilla, jotka on niin pieni voi semmosta ihmisarvoista 

elämää vuosia viettää. Tarvis saada jotakin ymmärrystä, että ehkä tarvis vähän 

kouluttautua, että sais kunnon palkan. (RY1) 

Epävakaan koulutus- ja työuran lisäksi nuoren yhteiskuntaan liittymistä voi hankaloittaa 

mielekkyyden puuttuminen elämästä. Oman tulevaisuuden ajatteleminen ja 

suunnitteleminen voivat tuntua nuoresta vaikeilta. Nuori ei itsekään tiedä, mitä 

elämältään haluaa. Ratkaisujen tekemisen vaikeus voi näyttäytyä sitoutumattomuutena, 

ajelehtimisena ja tyytymisenä siihen, mitä elämä tällä hetkellä on. Kuten yksi 

haastatelluista tiivisti, mielekkyyden puuttuminen on sitä, että nuorella ei ole näkymää 

tulevaisuuteen.   

Ja ihan siihen samalla tavalla siihen tyytymiseen liittyy se, että sellanen ikään 

kuin näköalattomuus. Ei edes ite tiedä, mitä haluaa. Et on sen suhteen, että mitä 

välii. Ei osaa vaikka ajatella, mikä vois olla sellasta työtä, mitä haluais tehdä. 

Että ei niinku löydä sitä omaa juttua. (RY1) 

Kaikissa haastatteluryhmissä syntyi keskustelua nuorten aikaisempien koulukokemusten 

merkityksestä nykyisen elämäntilanteen taustatekijöinä. Työntekijät toivat esiin 

erityisesti nuorten peruskouluvuosiin liittyviä kielteisiä koulukokemuksia, joista nuoret 

olivat työntekijöille kertoneet. Kielteisiä kokemuksia aiheuttivat erilaiset 

oppimisvaikeudet, heikko koulumenestys sekä ongelmat kaverisuhteissa. Varsin yleinen 

ja haavoittava kokemus nuorilla oli joutuminen kiusatuksi. Kannasoja (2012, 158-161; 

207) on nuorten sosiaalista toimintakykyä koskevassa tutkimuksessaan osoittanut, että 

koulukiusaaminen heikentää yläkouluikäisen nuoren itsevarmuutta ja tuottaa 

masentuneisuuden oireita, kun taas molempien sukupuolten itsevarmuutta vahvistaa 

kiusatuksi tulemisen vähyys.   

Harmillisen usein tulee näitä koulukiusaamisia. Silloin, jos se osallisuus ja 

kaveruus jääkin kokematta. (RY2)  

Myös vanhempien merkitys tuli keskusteluissa esille. Vanhempien matala koulutustaso, 

koulutuksen vähäinen arvostaminen ja työttömyys voivat johtaa siihen, että nuori ei saa 

vanhemmiltaan riittävästi tukea omiin opintoihinsa. Koulutusta ja työelämää koskevat 

mallit ja arvotukset voivat siirtyä vanhemmilta lapsille. Pekka Myrskylän (2009) 
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tutkimustulosten mukaan koulutus näyttää edelleen periytyvän sekä 

korkeakoulututkinnon että pelkän peruskoulututkinnon suorittamisen osalta. Vanhempien 

koulutusasteen lisäksi nuoren kouluttautumiseen vaikuttavat vanhemmilta saatu 

emotionaalinen ja taloudellinen tuki sekä se, mitä vanhemmat ovat vaatineet tai eivät ole 

vaatineet suhteessa koulutukseen (Tolonen 2005, 35-61).   Yksi työntekijöistä kuvasi 

seuraavasti sitä, miten sukupolvelta toiselle siirtyvän heikon aseman työmarkkinoilla voi 

havaita pitkissä asiakassuhteissa.  

Toi on ehkä pienillä paikoilla, jossa tunnetaan ihmisiä ehkä sillai paremmin tai 

sillai perheet on tuttuja niin se ylisukupolvisuus. Se korostuu kyllä siellä. Siellä 

saattaa olla kolmannessakin sukupolvessa jo sitä heikko-osaisuutta ja sit sitä 

semmosta huonoo koulutusta, matalaa koulutustasoo. Sitä kannustusta ei 

löydy myöskään sieltä kotoa. (RY1) 

Kiinnittävässä suhteessa nuoren sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen taustalla ovat siis 

erilaiset yhteiskunnan jäsenyyteen liittymisen vaikeudet. Nuoren elämää leimaa epävakaa 

koulutus- ja työura sekä näköalattomuutta tuottava mielekkyyden puuttuminen. Esittelen 

seuraavaksi sosiaalisen kuntoutuksen kiinnittävän asiakassuhteen ja sen elementit. Tämän 

asiakassuhteen avulla nuorta tuetaan takaisin yhteiskuntaan.  

 

Kiinnittävän asiakassuhteen elementit  

 

Tämän asiakassuhteen keskeinen pääelementti on työntekijän osoittama aito kiinnostus 

nuorta kohtaan. Olen nostanut aidon kiinnostuksen suhteen pääelementiksi sen vuoksi, 

että suhteessa työntekijän huomio kiinnittyy nuoren koulutusta ja työtä koskeviin 

suunnitelmiin ja niiden toteuttamisen tukemiseen. Aidon kiinnostuksen osoittaminen 

vaatii työntekijältä paneutumista nuoren elämään, koska suhteessa on kyse nuoren 

tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista. Rostilan (2001, 61) mukaan suhteessa on 

tärkeää, että asiakas tuntee työntekijän olevan hänestä aidosti kiinnostunut. Ilman aitoa 

kiinnostusta nuori ei tule kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on.  

Sitten sellainen aito kiinnostus sitä ihmistä kohtaan ja asioita kohtaan nii se on 

aika tärkeä. Tuntuu itsestään selvältä asialta, mutta ei varmasti aina työntekijä 

pysty osoittamaan sellasta aitoa kiinnostusta. En usko, että jokainen työntekijä 
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välttämättä on aina niin aidosti kiinnostunut. Se on aika keskeinen siinä 

asiakkaan kohtaamisessa. (RY3)  

Kiinnittävän suhteen perusarvona on nuoren oikeus koulutukseen, työhön ja itsenäiseen 

elämään. Suhteen perusarvon taustalla voi ajatella olevan valtavirtakulttuurin mukainen 

käsitys siitä, että yhteiskunnan jäsenyys ja oman elämän hallinta tapahtuvat työhön 

integroitumisen kautta. (Juhila 2006, 57-61.) Sosiaalisessa kuntoutuksessa olevilla 

nuorilla yhteiskuntaan integroituminen koulutuksen ja työn kautta edellyttää kuitenkin 

työntekijän tukea. Nuoret ovat saattaneet epäonnistua yhteiskuntaan integroitumisen 

yrityksissään ja itseluottamus voi horjua. Tästä huolimatta heitä ei suljeta pois eikä heihin 

lyödä leimaa, joka määrittäisi heidät nuoriksi, joita ei voi auttaa (Juhila 2006, 81-83). 

Kiinnittävän suhteen perusarvo on takuu siitä, että oikeudet koulutukseen ja työhön sekä 

työntekijän tukeen pysyvät epäonnistumisista huolimatta.  

Joskus joku nuori onkin sanonut, että työntekijällä on merkittävä rooli, jos antaa 

mahdollisuuden myös siihen epäonnistumiseen. Että jos sitten lähetään 

johonkin muualle se menee pyllylleen se homma kehtaa ihan sillä samalla 

naamalla tulla takasinkin et tää ei onnistunut…Nuoret arvostaa sitä et voi tulla, 

et on mahdollisuus. Se on tärkee juttu. (RY3) 

Välillä onnistuu ratkaisut, välillä ei, että sekin on tuotava ilmi, että ei kaikki aina 

sitten mee kuin Strömsössa. (RY1)  

Just. Sanoo sen, että ei se haittaa, vaikka ei onnistukkaan. (RY1) 

Että kokeillaan toisella konstilla. (RY1)  

Samalla kun kiinnittävä suhde toimiakseen edellyttää työntekijältä aitoa kiinnostusta 

nuorta kohtaan, se edellyttää nuorelta muutoshalukkuutta. Kuntouttava sosiaalityö on 

lähtökohdiltaan muutostyötä, jossa työntekijä ja asiakas työskentelevät yhdessä 

tasavertaisesti (Liukko 2006, 112-113). Työntekijät toivat haastatteluissa esille, että 

heidän huolensa nuoren nykyisestä elämäntilanteesta ja tulevaisuudesta ei vielä riitä. 

Huoli täytyy olla yhdessä nuoren kanssa jaettua. Nuoren oma huoli ja tyytymättömyys 

nykyiseen elämäntilanteeseen ovat niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat muutoksen.  

Kyllä osa niinku sanoo, että on aidosti huolissaan, että miten käy vaikka vuosien 

saatossa, että tätäkö tää elämä on. (RY2) 
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Nuori saattaa itsekin tiedostaa, että jotain on pielessä ja on tyytymätön omaan 

tilanteeseensa. Sitä kautta löytyy sitten halu muuttamaan omaa tilannetta. 

(RY2) 

Kiinnittävässä suhteessa olen nimennyt työntekijän rooliksi toimimisen nuoren 

yhteiskuntaan liittymisen tukijana. Tavoitteena on, että nuoresta tulisi aktiivinen ja 

vastuullinen oman elämänsä rakentaja. Kaikissa haastatteluryhmissä työntekijät 

keskustelivat nuoren osallisuudesta. Yhtenä osallisuuden muotona haastatteluissa nousi 

esille se, että nuori kokisi olevansa osa yhteiskuntaa. Tämä osallisuus syntyy toimijana 

olemisesta yhteiskunnan keskeisissä toiminnoissa kuten koulutuksessa tai työssä. Myös 

hyvä harrastus voi toimia nuoren toimintakyvyn ylläpitäjänä. Kiinnittävässä suhteessa 

työntekijä on nuoren tukena, kun nuori etsii omaa paikkaansa yhteiskunnan jäsenenä.  

Jotenkin mä toivon, että jonkinlainen paikka yhteiskunnassa löytyis. Just 

sellanen, että ei ois ihan passiivinen rooli. Olis sit vaikka tukee niihin 

harrastuksiin tai toimintaa, johonkin tälläseen, mut jotakin sisältöö siihen 

elämään. Jonkinlainen rooli yhteiskunnassa. (RY1) 

Olen nimennyt kiinnittävän suhteen työotteeksi varhaisen puuttumisen. Varhainen 

puuttuminen on totuttu sosiaalityössä liittämään yhdeksi lastensuojelun työotteista. 

Linnakangas ja Suikkanen (2004, 111-112) ovat määritelleet varhaisen puuttumisen tukea 

tarvitsevien nuorten kartoittamisena ja etsimisenä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Varhainen puuttuminen on nuoren tuen tarpeen laaja-alaista selvittämistä ja yksilöllistä 

kuntoutusta, jonka perusteet voivat olla sosiaalisia. Kyse on myös niiden ongelmien 

ennaltaehkäisystä, joita pitkään jatkuva työttömyys ja koulutuksesta ulkopuolelle olo voi 

nuorelle aiheuttaa. Kaikki haastatteluryhmät toivat esille sitä, kuinka tärkeää on kyetä 

tarjoamaan nuorille sosiaalisen kuntoutuksen palveluita nopeasti ja joustavasti heti, kun 

nuoren oma muutoshalukkuus on herännyt.  

Nuorten kohdalla jotenkin se oikea-aikaisuus on tavallaan, kun se hetki on näin, 

niin se ei voi oottaa sitä viikkoa tai peräti kuukautta. Että se on niinku 

toimittava, että siihen tarpeeseen on heti vastattava. Ne saattaa tuoda sen 

esille sinä yhtenä ainoana hetkenä. Jos siihen ei tartukaan, niin se tilaisuus on 

mennyt. (RY2)   

Kiinnittävän suhteen keskeiset työmenetelmät ovat usein erilaisia ryhmämuotoisia 

kuntoutuksia, jotka tähtäävät siihen, että nuori siirtyy kuntoutuksen avulla joko suoraan 
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tai asteittain kohti koulutus- tai työelämää. Ryhmämuotoisissa kuntoutuksissa yhdistyvät 

toiminnallisuus ja vuorovaikutuksessa oleminen ryhmän muiden jäsenten kanssa. 

Toiminnallisuus ja ryhmän jäsenyys valmentavat kantamaan vastuuta. Vastuun 

kantaminen ei rajoitu vain siihen, että nuori vastaa itselleen omasta toiminnastaan. 

Vastuun kantaminen tarkoittaa oppimista ymmärtämään, että omalla toiminnalla on 

vaikutusta toisiin ihmisiin ja niiden ryhmien toimintaan, joiden jäsen nuori on.   

Täällä kuntouttavassa on se toiminnallisuus ja osallistuminen ja semmonen, 

että itse tekeminen. Se on tosi iso osa sitä kuntoutumista. Elikkä toiminnallisia 

juttuja, tehdään yhdessä ryhmänä, nähdään konkreettisesti oman käden jälkeä, 

opitaan arjen asioita. (RY1) 

Tuohan se sille nuorelle myös vastuun ja velvollisuudet siinä ryhmässä 

toimimiseen. (RY1) 

Ja samalla myös sitä omaa roolia, että vaikka joku projekti ja sitten ei tuukaan 

paikalle niin asia ei edisty. Että kuuluu jonnekin ja omalla tekemisellä on 

vaikutusta koko juttuun. (RY1)      

Muutamat työntekijät nostivat puheenvuoroissaan esille myös kriittisiä näkökulmia. 

Kriittiset näkökulmat liittyivät ensinnäkin tämän asiakassuhteen tavoitteisiin. Työntekijät 

halusivat kriittisissä puheenvuoroissaan tuoda esille nuorten elämän ja ongelmien 

moninaisuutta ja sitä tosiasiaa, että osa nuorista saattaa jäädä työelämän ulkopuolelle 

erilaisista kuntoutus- ja tukimuodoista huolimatta. Tällöin on tärkeää, että asiakassuhteen 

perustana ovat muut tavoitteet kuten esimerkiksi nuoren hyvän ja ihmisarvoisen elämän 

turvaaminen.  

Mä en missään nimessä allekirjoita, et jokin aktiivikansalaisen periaate olis 

sosiaalityössä se tavoite. Et ongelmien moninaisuus ja haastavuus tekee sen, 

että mä en aattelekkaan, et me saatais kaikista nuorista asiakkaista työssä 

käyviä aktiivisia kansalaisia. Ei, se on epärealistista. Et se voi olla joskus nuoren 

tulevaisuus, jos lähetään pienemmin, mutta se ei oo määräävä tavoite. (RY2)  

Kriittisissä puheenvuoroissa tuotiin esille myös sitä, että työntekijät kokevat olevansa 

tehokkuutta ja tuloksellisuutta korostavien paineiden alla hoitaessaan nuorten 

yhteiskuntaan liittämisen tehtävää.  Työntekijät kokivat, että organisaation johto ja 

ympäröivä yhteiskunta odottavat nuorten kuntoutuvan nopeasti työkykyisiksi. Kuten 

Juhila (2006, 64-67) toteaa, ekonomistinen hyötyajattelu ja individualismi ovat 
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nykyisin osa yhteiskuntapoliittista keskustelua ja toimintaa, jonka tavoitteena on liittää 

syrjäytymisen uhan alla olevia yksilöitä tuloksellisesti ja tehokkaasti takaisin 

työmarkkinoille. Myös nuoret voivat tunnistaa nämä ulkoiset paineet samalla, kun he 

kamppailevat omien sisäisten paineidensa kanssa. Nämä paineet ja odotusten ristitulet 

tuovat asiakassuhteeseen omat haasteensa.  Työntekijät kuitenkin puhuvat sen puolesta, 

että nuoren kuntoutuminen vaatii aikaa. Kuntoutumisen tavoitteet ja polut ovat aina 

yksilöllisiä.  

Se hankaluus meillä työntekijöillä tulee siinä, että on puun ja kuoren välissä. 

Odotukset ja paineet tulee sieltä esimiehiltä, yhteiskunnasta osin, mutta myös 

sitten siltä nuorelta. Että nuoren on sitten vaikea niitä yhdistää, mutta kuitenkin 

mä ajattelen, että mitä se nuori, mikä hänen tilanteessaan on se paras. (RY3)  

Sosiaalisen kuntoutuksen Kiinnittävän asiakassuhteen tarkoituksena on siis löytää 

nuorelle paikka yhteiskunnan jäsenenä koulutukseen tai työelämään osallistumisen 

avulla. Seuraavassa asiakassuhteessa nuoren sosiaalisen kuntoutuksen tarve laajenee 

sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöihin ja verkostoihin.  Siirryn seuraavalla sivulla 

esittelemään asiakassuhteen, joka rakentuu nuorta kuuntelemalla ja kohtaamalla.   
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6.3 Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuva suhde  

 

Kolmas asiakassuhde on kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuva suhde. Aloitan 

suhteen esittelyn kahden aiemmin esitellyn asiakassuhteen tapaan suhdetta esittävällä 

kuviolla. Tämän jälkeen avaan kuvion sisällön sanallisesti. 

              KUUNTELEMISEN JA KOHTAAMISEN KAUTTA RAKENTUVA SUHDE 

 

Nuoren elämäntilanne  

    

           

 

Sosiaalisten 

tilanteiden 

hallinnan vaikeudet 

 Luonnollisista yhteisöistä, 

verkostoista ja suhteista 

vieraantuminen 

 

 

sosiaalisten tilanteiden pelot  heikot perhesiteet   

sos. tilanteiden tuottama ahdistus  yksinäisyys vs. riippuvuussuhteet 

sos. tilanteiden tuottama jännitys  ei harrastuksia 

tottumattomuus sos. tilanteisiin  virtuaalimaailma 

    laajat viranomaisverkostot 

Asiakas-työntekijäsuhteen elementit 

                Pääelementti 

                 Dialogisuus 

 

              Osaelementit 

     

Kuvio 3. Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuva suhde  

  

     Yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus  

Perusarvo: Nuoren oikeus omiin arvoihinsa ja       Toimivan suhteen edellytys: Nuoren 

valintoihinsa          yksilöllisyyden, vahvuuksien tunnustaminen  

Työntekijän rooli: Nuoren puolelle asettuja,             Työte: Osallistava työote 

kuuntelija ja hyväksyjä                  

Tavoite: Nuoren voimaantuminen          Menetelmät:Vertaistuki,verkostotyö 
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Nuori ja yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus 

 

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa suhteessa nuoren elämän 

keskeisimmät haasteet liittyvät toimimiseen sosiaalisissa suhteissa ja erilaisissa 

yhteisöissä. Nuoren elämäntilannetta kuvaa yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus. 

Katkoksia aiheuttavat erilaiset sosiaalisten tilanteiden hallinnan vaikeudet ja 

vieraantuminen luonnollisista yhteisöistä, verkostoista ja sosiaalisista suhteista.  

Nuorilla sosiaalisten tilanteiden hallinnan vaikeudet voivat näyttäytyä eri tavoin. 

Työntekijät kertoivat haastatteluissa, että eriasteiset sosiaalisten tilanteiden pelot ovat 

nuorilla varsin yleisiä. Pelot liittyvät usein ryhmätilanteissa olemiseen, liikkumiseen tai 

omien asioiden hoitamiseen julkisissa tiloissa. Osalle nuorista sosiaaliset tilanteet 

tuottavat pelkoa lievempiä jännityksen tai ahdistuksen tunteita.  Osalla nuorista saattaa 

olla vain vähän sosiaalisia kontakteja tai nuoret eivät ole tottuneita sosiaalisiin tilanteisiin. 

Tottuakseen näihin tilanteisiin ja selviytyäkseen niistä nuori voi tarvita työntekijän tukea 

ja rohkaisua.  

Mietin tota sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Mehän jokainen oikeastaan 

jännitetään tilanteita ja uusia asioita. Meillähän on jokaisella normaali jännitys, 

on se sitten mikä tahansa tilanne. Et sit mikä on normaalia jännitystä, joka 

kuuluu asiaan, kun lähdetään uuteen paikkaan ja mennään yhdessä. Mä sanoin 

yhdelle nuorelle, kun nuori sanoi, että mä kuolen tähän paikkaan 

kauppakeskuksessa, et sä mitään kuole. Me juotiin kahvit ja limpparit ja tultiin 

ihan hengissä sieltä ulos. Sen hänelle sanoin, että hän selvisi ihan hyvin. Sellasta 

normaalia jännittämistä, mistä ei oo kokemusta. (RY1) 

Nuoren elämässä yhteisöihin liittymisen katkoksia voi aiheuttaa myös vieraantuminen 

erilaisista yhteisöistä, verkostoista ja suhteista, joiden toimintaan luonnollisena osana 

kuuluu vuorovaikutus ja kohtaaminen kasvotusten toisten ihmisten kanssa. Kaikissa 

haastatteluryhmien keskusteluissa työntekijät nostivat esille nuorten kokeman 

yksinäisyyden. Karvosen ja Kestilän (2014, 168; 173-174) mukaan uutena ilmiönä 

nuorten syrjäytymisvaaraan liittyy yksinäisyys ja tyytymättömyys ihmissuhteisiin. He 

pitävät sitä signaalina sosiaalisesta huono-osaisuudesta varsinkin, kun yksinäisyyttä 

kokevat yhä useammin sellaiset nuoret, joiden elämään liittyy muitakin riskitekijöitä 

kuten työttömyyttä, terveydellisiä ongelmia ja taloudellisia vaikeuksia.  Haastatteluissa 

tuli esille, että nuorten yksinäisyyden taustalla voi olla erilaisia sosiaalisiin tilanteisiin 



60 
 

liittyviä pelkoja tai ahdistuksia, jotka rajoittavat nuorten elämää. Erilaisten ongelmien 

kasautuessa nuoren yksinäisyys voi olla lähes eristäytymistä.  

Joillakin on tosi surkee tilanne. Että ne puhuu tyyliin, että äiti käy kaupassa ja 

tuo kaikki ruuat, kun hän ei uskalla poistua (=kotoaan). Koko elämä rakentuu 

niinku lemmikin varaan. (RY2) 

Kaikki haastatteluryhmät keskustelivat myös nuorten ja vanhempien välisistä suhteista. 

Työntekijöiden kertomuksissa kuvastui erilaisia nuoren ja vanhempien välisiä suhteita, 

joilla on vaikutusta nuoren elämään ja hänen saamaansa tukeen.  Nuori voi saada tukea 

vanhemmiltaan ja saatu tuki voi parhaillaan olla yksi nuoren elämän ja kuntoutumisen 

voimavaroista. Koukkari (2010, 77; 114-115) onkin todennut, että sosiaalista 

toimintakykyä edistävään kuntoutukseen kuuluu läheisten tuki. Yksi konkreettinen 

kuntoutumisen selviytymiskeinoista voi olla läheisten apuun turvautuminen. 

Osalla nuorista vanhemmilta saatu tuki on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Nuoren 

yksinäisyys ja kavereiden puute voivat heijastua myös nuoren ja vanhempien väliseen 

suhteeseen. Sosiaalisissa verkostoissa on keskeistä vuorovaikutuksen suunta eli onko 

kyseessä yksisuuntainen riippuvuussuhde vai elämään merkityksellisyyden kokemuksen 

tuova vastavuoroinen ja tasaveroinen suhde. (Somerkivi 2000, 70). Vanhemman ja 

nuoren suhde saattaa saada riippuvuuden muotoja, kun nuoren kaveruussuhteet 

korvautuvat tiiviillä suhteella vanhempiin. Riippuvuussuhde voi kuormittaa sekä nuoren 

että vanhemman elämää.  

Mulla on sellasia muutamia asiakkaita, jotka ovat täysin ripustautuneita 

lähiomaisiin. Viettää päivät äidin kanssa tai kulkee koko ajan siellä, että ei 

kykene olemaan yksin kotonaan. Mut kaikki muut puuttuu täysin. Mietin vaan, 

että miten pitkään nää omaisetkaan jaksaa. Että kuinka se heitä kuormittaa. 

(RY2)  

Harrastuksia pidetään varsin tärkeinä elämän sisällön ja sosiaalisten kontaktien tuottajina. 

Kaikissa haastatteluissa työntekijät kertoivat nuorten harrastamisesta. Työntekijät 

kertoivat, että osa nuorista viettää aktiivista elämää harrastamalla jotakin joko kodin 

ulkopuolella tai kotonaan. Nuorta kiinnostava ja elämään sisältöä tuova tekeminen tuli 

haastatteluissa esille tärkeänä voimavarana. Toisaalta työntekijät olivat myös huolissaan 

siitä nuorten joukosta, jolla ei ole lainkaan harrastuksia tai sellaista tekemistä, josta nuoret 

kokisivat saavansa elämäänsä sisältöä, hyvää mieltä ja sosiaalisia suhteita. 
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Kaikki haastatteluryhmät toivat esille myös havaintojaan siitä, että nuorten sosiaaliset 

suhteet ja niiden ylläpitämisen tavat ovat muuttaneet viime vuosina muotoaan. 

Työntekijät esittivät huolensa siitä, että toisten nuorten tapaaminen kasvotusten sekä 

yhdessä tekeminen ovat vähentyneet. Sosiaalisia suhteita solmitaan yhä enemmän 

virtuaalimaailmassa ja niiden ylläpitäminen perustuu toimimiseen pelimaailmassa. Kirsi 

Pohjola ja Kimmo Jokinen (2010) tutkivat nuorten miesten kokemuksia 

virtuaalimaailmasta. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat, että virtuaalimaailma 

vastaa heidän tarpeisiinsa. Nuoret pitivät virtuaalimaailman aidompana ja 

mielekkäämpänä kuin reaalimaailmaa. Pelaamisen lisäksi nuoret keskustelivat netissä 

arkielämästä, koneiden tekniikasta ja vapaa-ajan suunnitelmistaan. Toisaalta he myös 

kyseenalaistivat virtuaalisen sosiaalisuuden ja pitivät tärkeänä sitä, että ihminen on aito, 

elää reaalimaailmassa ja sen ihmissuhteissa. Samalla kun nuoret halusivat elää toisin, he 

kaipasivat toisten ihmisten kohtaamista kasvotusten. Haastatteluissa erityisen huolissaan 

työntekijät olivat niistä nuorista, joiden kaikki kaveruussuhteet ovat korvautuneet 

nettikavereilla. Työntekijöiden kokemusten mukaan tämän tyyppiset tilanteet ovat 

yleisempiä nuorilla miehillä kuin nuorilla naisilla.  

Sitten voi olla netissä niitä kontakteja, mutta sitten ne sosiaaliset suhteet, 

kasvotusten kontaktit. Niitä on todella vähän, jos ollenkaan joillakin. (RY3) 

Ja sitten on just näitä nuoria, jotka on rakentanu sen kaiken sosiaalisuuden 

sinne jonnekin nettiin. Ehkä voisi sanoa, että enemmän poikia varsinkin, jotka 

ovat siellä pelimaailmassa. Siellä heillä voi olla hyvinkin laajat verkostot ja 

tyyliin jostain ulkomailta asti. Et ollaan niin jonkun tietyn asian äärellä ja vielä 

niinkun jollain tapaa moni kuvaa sitä, että ei näe sitä edes negatiivisena. (RY2)  

Ehkä on enemmän poikien tai voi se olla tyttöjenkin, mutta he pelaa. On 

kuulokkeet ja puhuu siellä pelin maailmassa. Jotenkin se vie sinne, menee 

pelimaailma ja todellisuus sekaisin. Ajatellaan, että ystäviä ja kavereita 

enemmän, mutta loppupelissä, jos niitä ruvetaan kartottamaan, kyselemään 

ketä sulla on, voi olla, että siinä kohti ei kuitenkaan ketään. (RY1)  

Nuoren verkostoja ja sosiaalisia suhteita koskevissa haastatteluryhmien keskusteluissa 

nousivat esiin myös viranomaisverkostot ja nuoren asema näissä verkostoissa. 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa oleva nuori voi olla asiakkaana usean eri viranomaisen 

palvelussa yhtä aikaa. Laajat viranomaisverkostot ja useat samanaikaiset palvelut voivat 
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olla nuorelle raskaita hallita ja ymmärtää. Viranomaisten välinen yhteistyö voi muuttua 

kirjaimellisesti viranomaisten väliseksi ja nuoren keskeinen asema tässä yhteistyössä voi 

kyseenalaistua.  

Joillakin on sit tosi isot noi viranomaisverkostot, että on monenlaista toimijaa 

siinä. Jos verkostoo kokoo niin kymmeniä ihmisiä istuu siellä verkostoissa. Niin 

on sekin sit. (RY2)  

Täytyy kyllä sanoa, että joskus verkostosta tulee semmonen tunne, että 

ammattilaiset puhuu ja se asiakas on ihan oma yksikkönsä siellä, ihan vieras. 

Tosi kurja tunne niinku itellekin, että voi kuvitella, miltä siitä asiakkaasta tuntuu. 

(RY2) 

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät vaikeudet ja vieraantuminen erilaisista suhteista ja 

yhteisöistä ei liity pelkästään varhaisaikuisuuden vaiheeseen. Työntekijöiden mukaan 

nuoret ovat saattaneet joutua kokemaan jo lapsena perheyhteisön ja perhesiteiden, 

kaveruussuhteiden, kouluyhteisön, harrastusten ja muiden vapaa-ajan aktiviteettien 

ulkopuolelle jäämistä. Jo varhain syntyneet ulkopuolisuuden kokemukset voivat johtaa 

siihen, että mikä tahansa yhteisö, joka ottaa nuoren jäsenekseen, voi tuottaa nuorelle 

tunteen kuulumisesta johonkin. Riski alakulttuureihin liittymisestä kasvaa, kun nuorella 

ei ole kokemusta hyvistä ihmissuhteista ja yhteisöjen jäsenyydestä.  

Just ne ikätoverit tai sitten miten sen sanois niistä terveistä porukoista, et sit on 

niitä päihteitä käyttäviä yhteisöjä siinä, mutta ikään kuin sellanen normaali 

toiminta. Niin sellasesta sitten jääny jo hyvin nuorena syrjään, että ei ehkä edes 

tiedä, mitä sellanen elämä on. (RY3) 

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan asiakassuhteen taustalla ovat siis 

nuoren sosiaalisten suhteiden ja yhteisöihin liittymisen katkokset. Siirryn seuraavaksi 

esittelemään tämän suhteen elementtejä. Suhteessa rakennetaan dialogia nuoren kanssa. 

Nämä dialogit tuovat esiin erilaisia arvostuksia ja elämisen tapoja, jotka asettuvat 

suhteessa keskusteltaviksi. 
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Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan asiakassuhteen elementit  

 

 Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa suhteessa pyritään sosiaalisen 

kuntoutuksen keinoin tuomaan nuoren elämään kokemuksia yhteisöihin kuulumisesta ja 

sosiaalisista suhteista. Olen nostanut tämän asiakassuhteen pääelementiksi dialogisuuden. 

Kaikki haastatteluryhmät toivat esille kielen merkityksen työskenneltäessä nuorten 

kanssa. Dialogisuuden syntyminen edellyttää työntekijältä asettumista kuuntelemaan ja 

kohtaamaan nuori niin, että nuorelle välittyy tunne kuulluksi tulemisesta. Kohtaaminen 

ei ole asiakastilanteessa paikalla olemista vaan läsnä olemista.  

Ja kyllä se varmaan se läsnä oleminen ja kuunteleminen, että nuori kokee, että 

tämä ihminen oikeesti kuuntelee mua, just sitä nuorta ja sen välittäminen siinä 

tilanteessa, että mietitään yhdessä näitä, mikä sulle. (RY2)  

Yhteisen ja toimivan kielen löytäminen ei aina asiakassuhteessa ole ongelmatonta. 

Muutamassa haastattelupuheenvuorossa tuli esille se, että nuoret saattavat olla varsin 

kokeneita asioimaan eri viranomaisten palveluissa. He osaavat tuottaa puhetta, jota 

arvelevat viranomaisten haluavan kuulla ja nuoren todelliset ajatukset voivat jäädä 

selvittämättä. Työntekijällä on tärkeä tehtävä pyrkiessään löytämään jokaisessa 

asiakassuhteessa sellaisen ilmaisemisen tavan, jota asiakas ottaa vastaan. Kokko (2003, 

110-114) on tutkimuksessaan todennut, että useimmiten asiakkaat toivovat työntekijän 

käyttävän arkikieltä, joka on ymmärrettävää eikä jätä varaa tulkinnoille. Sosiaalityön yksi 

työtaito on tunnetyö, jossa huolehditaan niistä tunnereaktioista, joita asiakkuus ja 

elämäntilanne asiakkaassa herättävät (Liukko 2006, 15). Dialogissa ei ole tärkeää vain se, 

mistä puhutaan vaan myös se, miten puhutaan (Särkelä 2001, 38).  

Niissä täytyy koko ajan miettiä, mitä kieltä se asiakas pystyy ottamaan vastaan. 

Jotkut nimenomaan toivoo, että tai että tuntuu, että se pitää olla hirveen 

semmosta pehmeetä, helppoa, hyvin empaattista. Sit toiset tykkää taas siitä, että 

potkitaan takamuksille ja sanotaan rehellisesti, mitä mieltä ollaan asioista ja 

tuodaan vaihtoehdot esille selkeästi. (RY2)  

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan suhteen perusarvona on nuoren oikeus 

omiin arvoihinsa ja valintoihinsa. Nuoret tuovat asiakassuhteeseen omia käsityksiään 

siitä, mikä on elämässä tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Työntekijä tuo puolestaan 

omat arvonsa ja työnsä lähtökohdat. Nuoren, työntekijän ja yhteiskunnan yleisesti 
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hyväksymät arvot asettuvat kohtaamisissa puntaroitaviksi. Nuori saattaa omilla 

valinnoillaan ja mielipiteillään haastaa työntekijän ja koko yhteiskunnan käsitykset 

hyvästä ja oikeasta elämänkulusta. Katja Komonen (2001a; 2001b, 70-85) on tutkinut 

koulutuksen keskeyttäneitä nuoria ja todennut, että yksilöllistymispuheesta huolimatta 

nuorten odotetaan kulkevan muodollisen koulutusuran kautta suoraviivaisesti työelämään 

ja aikuisuuteen. Tämän järjestyksen rikkomiseen liittyy moraalista leimaa, kontrollia ja 

sanktioita. Komosen (Mt.) mukaan nuori voi kyseenalaistaa koulutuksen ja koko tarjotun 

elämänmallin, koska nuori ei koe kouluoppimisen sisältöjä ja muotoja oman elämänsä 

kannalta olennaisina. Kohtaamiset nuorten kanssa edellyttävät työntekijältä kykyä 

arvioida valtavirrasta poikkeavia nuoren elämäntilanteita ja ajatuksia nuoren 

näkökulmasta. Seuraavassa katkelmassa työntekijä haastaa kysymyksellään pohtimaan 

tätä.    

Se on tavallaan se lähtökohtakin tavallaan se mitä nuori ajattelee on usein ihan 

erilainen kuin mitä yhteiskunta ajattelee mitä pitäis mennä tai miten pitäis 

mennä. Kyllähän yhteiskunnassa ajattelu menee aika suoraviivaisesti päiväkoti, 

koulu, siitä jatko-opinnot ja töihin. Jos se ei sitten menekään sillai? (RY3)  

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan suhteen toimimisen edellytys on, että 

nuori kohdataan yksilönä. Jokaisella nuorella on oma tarinansa ja tämän tarinan 

kuunteleminen on tärkeää, sillä sosiaalisen kuntoutuksen tulee perustua yksilöllisille 

ratkaisuille. Kaikki haastatteluryhmät toivat esille tämän asian tärkeyttä. Yhdessä 

haastatteluryhmässä työntekijät kuvasivat tilannetta niin, että sosiaalinen kuntoutus ja 

asiakassuhde eivät saa pitää sisällään ”sapluunoita”. Tulkitsen tämän tarkoittavan, että 

työntekijät halusivat kiinnittää huomiota asiakassuhteessa nuoren ainutlaatuisuuteen ja 

siihen, että nuoren kanssa tehtävään työhön eivät kuulu kaavamaisuus, rutiininomaisuus 

ja valmiit työskentelymallit. 

Moni nuori sanoo ainakin sitä, että aiemmin hänen elämässään kukaan ei oo 

oikeestaan kuunnellu. Että aina on ollu jotain valmiita sapluunoita. Et oikeesti 

niinku istuttais ja kuunneltaisi, mikä se nuoren tarina on. (RY2) 

Toimivan suhteen edellytyksenä on, että työntekijä kiinnittää huomiota nuoren 

vahvuuksiin. Sosiaalityön ja kuntoutuksen parissa on totuttu siihen, että työskentelyn 

lähtökohtana ovat usein ratkaisua vaativat ongelmat. Kaikissa haastatteluryhmissä virisi 

keskustelua siitä, kuinka tärkeää on löytää nuoren vahvuuksia ja rakentaa asiakassuhdetta 
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niiden varaan. Huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja voimavaroihin ei tarkoita 

ongelmien sivuuttamista vaan sitä, että nuoren elämä avautuu sekä työntekijälle että 

nuorelle kokonaisuutena sen kaikkine puolineen (esim. Rostila 2001, 64-68). 

Voimavaroista liikkeelle lähtevä asiakassuhde vaatii usein asiakassuhteen rakentamista 

pitkään.  

Alkuun niin se vaatii sellasta pitkäkestosempaa tutustumista ja sen 

asiakassuhteen rakentamista…tietyl taval niihin voimavaroihin, niihin sen 

hetkiseen hyvään keskittyminen ja sit sieltä taustalta rupee tulee niitä, et mitkä 

asiat on huonosti ja mihin asioihin toivois muutosta…että jokaisen elämässä on 

pääsääntöisesti joku asia, joka kannattelee ja joka vie eteenpäin. (RY2) 

Tässä asiakassuhteessa työntekijän roolina on asettua nuoren puolelle. Nuoren elämä voi 

olla elämää marginaalissa tai kokemusta ulkopuolella olemisesta. Nuoren puolelle 

asettuminen on nuoren rinnalle asettumista ja saatavilla olemista. Työntekijä on 

luotettava aikuinen, jonka puoleen nuori voi kääntyä ilman, että nuori kokee olevansa 

avuton tai alisteisessa asemassa. Konkreettisesti puolelle asettuminen voi tarkoittaa sitä, 

että työntekijä tukee nuorta selviämään yhteiskunnassa ja sen monimutkaisissa 

järjestelmissä.  

Kyl mä ainakin huomaan, että niistä tulee jotenkin nuorista semmosia tai ehkä 

meistä tulee heille jotenkin semmosia aikuisia, joiden puoleen kääntyä. (RY1)  

Olla ikään kuin sen nuoren puolella siinä. Järjestelmään niin helposti hukkuu, 

mutta tavallaan tuoda esille se nuoren näkemys ja sit voi taas päästä asioissa 

eteenpäin. (RY1) 

Olen nimennyt tämän suhteen tavoitteeksi nuoren vahvistamisen. Vahvistaminen 

tarkoittaa tässä suhteessa sitä, että nuorta tuetaan pääsemään sosiaalisen kuntoutuksen 

avulla uudelleen osaksi niitä suhteita ja verkostoja, joista hän kokee jääneensä 

ulkopuolelle. Tapio Kuure (2015, 5-25) on tutkinut nuorisotyöstä lähtöisin olevaa 

sosiaalisen vahvistamisen käsitettä ja sen toimintalogiikkaa. Kuure (Mt.) yhdistää 

sosiaalisen vahvistamisen sellaisiin tekijöihin, kuten yhteisöön kiinnittymiseen, 

vastavuoroisiin merkityksellisiin ihmissuhteisiin, osallisuuteen ja vastuuseen yhteisöstä.  

Koska suhde rakentuu nuoren kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta, on tärkeää, että 

tavoite on nuoren oma tavoite. Vaikka työntekijä tavoittelee nuoren vahvistamista, nuori 

kuitenkin määrittää sen, mitä vahvistaminen juuri hänen kohdallaan tarkoittaa ja miten 
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nuori haluaa vahvistua. Muutamat haastateltavista halusivat korostaa, että vahvistaminen 

ei perustu hoito- tai terapiasuhteeseen vaan kuntoutukseen, jolla on sosiaalinen 

erityisluonteensa. (esim. Vilkkumaa 2008, 27-38.) 

Jos pitäis yhden otsikon alle laittaa niin varmaan sellainen yksilön 

vahvistaminen tulee nyt ekana mieleen. Et miten sitä vahvistamista sitten 

tarvitaan, riippuu ihmisestä. Jotkut tarvitsee just sitä sosiaalista altistamista, 

että on niitä ahdistuksia, että oppii toimimaan muitten kanssa. Muilla ne 

tavoitteet voi olla erilaisia. (RY3) 

Että terapiaan ja muihin nähden, jos pitää tehä jotain eroa, niin se on just sitä 

vahvistamista. Se ei ole terapiaa tai hoitoa tää sosiaalinen kuntoutus, vaan just 

sillä tavalla sitä vahvistamista. (RY3) 

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan suhteen työotteeksi olen nimennyt 

nuorta osallistavan työotteen. Kaikki haastatteluryhmät keskustelivat nuoren 

osallisuudesta. Näissä keskusteluissa tuli esille kaksi tapaa jäsentää nuoren osallisuutta. 

Osallisuus on työntekijöiden mukaan ensiksi sitä, että nuoret kykenevät tekemään omaa 

elämäänsä koskevia ratkaisuja ja hoitamaan omia asioitaan sekä toiseksi sitä, että nuoret 

kykenevät osallistumaan johonkin toimintaan kodin ulkopuolella. Osallistavan työotteen 

keinoin työntekijät herättelevät ja rohkaisevat nuoria tekemään omaa elämäänsä koskevia 

valintoja ja osallistumaan toimintaan, jossa nuori voi kokea olevansa yhteisön ja 

laajemmin koko yhteiskunnan jäsen.   

Se on mun mielestä yks iso osallisuus siinä, että jotenkin alkaa vaikuttaa ite 

omaan elämäänsä ja niihin päätöksiin, mihin suuntaan menee. (RY1)  

Mun mielestä mikä on osallisuutta niinkun yhteiskuntaan sillai, että ei olla siellä 

kotona. Ihmiset on sosiaalisia eläimiä. Tavallaan sit se osallisuus vaikka jossain 

ryhmätoiminnassa, että on mukana jossain, osallisena jossain. Mä nään 

osallisuuden vielä jonakin isompana kuin vain sen oman asian hoitamisena. 

(RY2) 

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvan suhteen keskeisiä työmenetelmiä ovat 

verkostotyö ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut, jotka perustuvat vertaistuelle ja 

yhteisöllisyydelle. Kaikki ryhmät olivat myös sitä mieltä, että sosiaaliseen kuntoutukseen 

kuuluu olennaisena osana yhteistyö ammatillisten verkostojen kanssa (esim. Järvikoski 

2013, 57-58; Kokko 2003, Koukkari 2010, 200-201). Yhteistyön tarkoituksena on sopia 
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nuoren kuntoutuksen tavoitteista ja työnjaosta. Kun verkostojen välinen yhteistyö toimii 

ja verkostoissa toimivat ammattilaiset tuntevat toisensa, osaa työntekijä ottaa yhteyttä 

oikeisiin palveluihin ja hyödyntää verkostoja nuoren parhaaksi. Sujuva yhteistyö on 

antoisaa, tuottaa tuloksia ja sillä vältetään palveluiden päällekkäisyydet.  

Kyllä ne parhaimmillaan, jos siis ajatellaan asiantuntijaverkostoa, niin sillä on 

tosi iso merkitys, että kaikki tietää missä mennään ja mitä on sovittu ja miten 

toimitaan. Et ei tuu sellasta päällekkäisyyttä tai joku vedä välistä jotain tai 

muuta. (RY2) 

Työntekijät olivat myös sitä mieltä, että vertaistuella ja yhteisöllisyydellä on tärkeä 

merkitys nuoren kuntoutumisessa. Koukkarin (2010, 76; 78) tutkimuksessa myös 

kuntoutujien käsitysten mukaan kuntoutumiseen kuuluu kaveripiiri ja vertaisryhmän tuki. 

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnot perustuvat usein yhteisöllisyydelle. Ryhmässä 

samassa elämäntilanteessa olevilla nuorilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tukea 

toisiaan. Ryhmän jäsenyys, toisten huomioiminen ja huomioiduksi tuleminen voivat olla 

nuorelle aivan uusia kokemuksia. Parhaimmillaan nuorten välille voi syntyä 

ystävyyssuhteita.  

Sitten noi sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät. Niissä on aika yhteisöllistä. Että 

esimerkiksi [nimi poistettu] ryhmässä viisi kuukautta ollaan kaksi kertaa viikossa 

samalla porukalla, niin siellä on kuulemma tullut sellaisia kaveruussuhteita, 

jotka sit kantaa sen jälkeen, kun se ryhmä on jo lopettanut toimimisen. Että 

siellä on sellasta yhteisöllisyyttä rakentunut siinä mukana. (RY2) 

Ja varmaan niinku tämmönen vertaistuki. Siinä kun ne lähtee monta kertaa 

sieltä omasta yksinäisyydestä niin omien ongelmien kanssa kokee, että mä oon 

ainoo tämmönen epäonnistuja. Sit ne lähtee johonkin mukaan, missä on sitä 

ryhmää ja voi jakaa kokemuksia ja siitä ryhmästä tulee tosi tärkee siinä 

vaiheessa. Siinä voi tulla sellainen ensimmäinen yhteisöllisyyden kokemus. (RY2)  

Nuorten kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta voi työntekijöille avautua myös erilaisia 

käsityksiä ja tulkintoja siitä, mitä sosiaaliset suhteet ja yhteisöt ovat. Riikka Korkeamäki 

(2014) on tutkinut nuorten kokemuksia ulkopuolisuudesta vertaissuhteissa. 

Tutkimustulosten mukaan nuorten kokemuksissa sisä- ja ulkopuolisuus, kuuluminen tai 

kuulumattomuus ovat suhteellisia ja kontekstisidonnaisia pikemmin kuin vastakkaisia tai 

ehdottomia. Ulkopuolisuus voi olla myös valinta. Ulkopuoliseksi asemoituneella voi olla 
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muita sitoutumisen tai kiinnittymisen paikkoja, jotka tulevat esiin, jos niistä ymmärretään 

kysyä. Tämä näkökulma tulee esiin myös esimerkiksi Pohjolan ja Jokisen (2010) nuorten 

miesten virtuaalielämää koskevassa tutkimuksessa. Seuraavassa vuoropuhelussa kaksi 

työntekijää kuvaa nuorten kanssa käymäänsä keskustelua ja nuorten esittämää 

vastapuhetta perinteisille käsityksille sosiaalisista suhteista ja hyvästä elämästä. 

Tt1: Jos kysyt ystäviä tai kavereita ”Joo no on niitä.” Mitä teette? ”En mä nää 

niitä ollenkaan. Ne on netissä.”  

Tt2: Ja sit ne esittää sen kysymyksen, että mitä väärää tässä on?  

Tt1: Joo kyllä.  

Tt2: Jos tää on mun mielestä näin ok, että en mä tartte.  

Tt1: Siinä on just se, että yhden asian ääressä eikä todellisuudessa koskaan 

tapaa toisiaan ja eikä siinä oo sitä sellasta ystävyyttä.  

Tt2: Ne puhuu ystävistä.  

Tt1: Niin ne puhuu.  

Tt2: Johon liittys just toiminta yhdessä ja avun anto ja auttaminen ja muu 

läsnäolo.  

Tt1: Kuka sen voi määritellä, että mikä on mielekästä toimintaa tai mikä on hyvä 

elämä.  

Tt2: Niin niin.  

Tt1: Se siinä onkin peruskysymys.  

Kuntoutuksessa läheiset ja ystävät voivat joko tukea ja edistää kuntoutumista tai haitata 

sitä (esim. Somerkivi 2000, 70-72). Erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa 

kamppailevat nuoret kuuluvat usein ryhmiin, jotka työntekijöiden näkökulmasta saattavat 

vaarantaa nuoren kuntoutumista. Näillä ryhmillä ja niihin kuulumisella voi olla kuitenkin 

nuorelle erityistä merkitystä. Nuoren kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta nuoren 

kaverisuhteet ja verkostot voivat avautua työntekijälle moniulotteisina. Kaverisuhteet ja 

nuoren yhteisöt eivät olekaan yksiselitteisen hyviä tai pahoja. Seuraavassa katkelmassa 

työntekijä kuvaa kaverisuhteiden monia puolia.   
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Ja sitten kun se ei oo ainoostaan niinku kauheen musta-valkonen. Et vaik siellä 

on käyttäviä kavereita niin ne saattaa joskus tulla pelastaan sut jostain ja se on 

niinku ainoo, johon kuulut. Ja sitten et siel on hyvää mut siellä on sitä huonoa. 

Et miten siinä löytää sellasen tasapainon? (RY2) 

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa sosiaalisen kuntoutuksen suhteessa 

pyritään vahvistamaan nuorta ja hänen liittymistään sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin. 

Olen tässä luvussa kuvannut kolmea erilaista sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhdetta. 

Siirryn seuraavaksi kuvaamaan työntekijöiden esiin nostamia sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeita.   

 

 7 SOSIAALINEN KUNTOUTUS KEHITTÄMISEN KOHTEENA  

  

Tutkielmani kolmas tutkimuskysymys koskee nuorten sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeita. Vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni tässä luvussa. 

Haastattelun kuudes teema käsitteli tätä aihetta, mutta haastateltavat toivat esiin erilaisia 

kehittämisajatuksia myös muiden teemojen yhteydessä. Olen työntekijöiden 

kehittämisajatusten yhteydessä valottanut haastateltavien käsityksiä myös 

omatyöntekijyydestä.  Kuvaan sosiaalista kuntoutusta koskevia kehittämistarpeita 

erilaisina asiakokonaisuuksina ilman luokittelua.  

Haastatteluaineistoa koskevien tulkintojeni mukaan sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeet kietoutuvat tällä hetkellä osittain sosiaalisen kuntoutuksen ja 

kuntouttavan työtoiminnan keskinäiseen suhteeseen. Toisin kuin kuntouttavalla 

työtoiminnalla sosiaalisella kuntoutuksella ei ole toistaiseksi asemaa 

sosiaaliturvajärjestelmässä. Käytännön kuntoutustyössä työntekijät joutuvat etsimään 

ratkaisuja asiakkaiden toimeentulon ongelmiin.  Koska sosiaalisella kuntoutuksella on 

virallinen asema kuntoutuksen kentällä, olisi myös sosiaaliturvajärjestelmän tuettava 

asiakkaan kuntoutumista ja edistettävä asiakkaiden tasavertaista kohtelua turvaamalla 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden taloudellinen tilanne (Puromäki ym. 2016, 39). 

Seuraavassa katkelmassa työntekijät keskustelevat nuorten toimeentulosta ja sen eri 

vaihtoehdoista sosiaalisen kuntoutuksen aikana. Lyhyessä katkelmassa tulee esiin kolme 

erilaista toimeentulon muotoa.  
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Tt1: Ovatko he työmarkkinatuella? 

  Tt2: Toimeentulotuella  

  Tt3: On työmarkkinatuellakin.  

Tt4: Ja joitain on kuntoutustuella. Et vaikka nuorten pajalla… niin sitten on 

mennyt sosiaalisen kuntoutuksen päätöksellä ja saa sillä keinoin pidettyä 

kuntoutustuen. (RY3)    

Vaikka haastatteluaineistoni oli melko pieni, kävi selvästi ilmi, että sosiaalinen kuntoutus 

on palvelu, jonka sisällöissä ja järjestämistavoissa on alueellisia eroja. Sosiaalisen 

kuntoutuksen vahvuutena pidettiin sen monimuotoisuutta. Haastatteluissa tuli kuitenkin 

ilmi, että sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistoiminta kaipaa tuekseen sosiaalisen 

kuntoutuksen määrittelyä. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen 

keskinäistä suhdetta ja näiden kahden palvelun eroja toivottiin myös selkiytettävän (esim. 

Tuusa 2005, 56-57; Puromäki ym. 2016, 42). 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 42 § kiinnittää huomiota sosiaalihuollon 

asiakassuhteisiin. Tällä lainkohdalla on haluttu turvata kaikille asiakkaille oikeus saada 

omatyöntekijä koko asiakkuuden ajalle. Omatyöntekijän on oltava asiakkaan 

palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammattihenkilö. 

Erityistä tukea tarvitsevilla asiakkailla omatyöntekijä on aina sosiaalityöntekijä. 

Haastatteluryhmät keskustelivat omatyöntekijyydestä ja sen merkityksestä nuorten 

sosiaalisessa kuntoutuksessa. Muutamissa haastattelupuheenvuoroissa nostettiin esille se, 

että omatyöntekijyys ei varsinaisesti ole mitään uutta, sillä sosiaalihuollossa on 

aiemminkin nimetty asiakkaan asioista vastaava työntekijä. Haastatteluryhmät pitivät 

kuitenkin tärkeänä, että asiakkaan oikeus omaan työntekijään on turvattu lainsäädännöllä. 

Se tuo suhteeseen pysyvyyttä ja tukee yhteistyötä.  

Yhteistyössä iso parannus oli ei ehkä niinkään sosiaalihuoltolaki, jossa 

omatyöntekijyyttä korostetaan vaan se, että on pysyvä työntekijä olemassa. 

(RY2)   

Muutamissa haastattelupuheenvuoroissa tuotiin esille sitä, että sosiaalisen kuntoutuksen 

palvelut tuotetaan varsin usein erilaisina hankkeina. Puheenvuoroissa näitä palveluita 

pidettiin laadultaan yleisesti hyvinä. Hankepohjaisten palveluiden ongelmana nähtiin 

kuitenkin niiden määräaikaisuus ja rahoitus. Työntekijät pohtivat puheenvuoroissaan 
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sitä, turvaavatko hankkeet palvelun saumattoman jatkumisen ja mitä merkitystä on sillä, 

että saadakseen rahoitusta hankkeiden on jatkuvasti muutettava muotoaan. Tuusa 

(2005, 58) on tutkimuksessaan ehdottanut, että kuntouttavan sosiaalityön hankkeissa 

pitäisi olla yhä enemmän mukana arvioivaa ja tutkivaa työotetta. Tulkintani mukaan 

hyvistä hankkeista huolimatta työntekijät kaipaavat sosiaaliseen kuntoutukseen myös 

vakiintuneita palveluita ja työrauhaa.  

Niin hankkeet on hyviä, mutta jatkumo. Hanketoiminta on sinällään, on eri 

tavalla laittaa rahaa siihen ja tehä, mutta sitten se jatko. Et jos se päättyy siihen, 

niin mitäs sitten? (RY2)  

Hankkeisiin liittyvän keskustelun yhteydessä yhdessä puheenvuorossa omatyöntekijällä 

nähtiin olevan erityinen rooli.  Omatyöntekijä on nuoren tukijana tilanteissa, joissa 

palvelut katkeilevat tai päättyvät. Omatyöntekijä pitää yllä asiakassuhdetta ja kulkee 

rinnalla näiden siirtymien yli.  

Siinäkin hyvä, että on se omatyöntekijä. Että siinä vaiheessa, kun joku hanke tai 

palvelu päättyy tai vaikka koko hanke päättyy, niin on se omatyöntekijä, joka 

kannattelee nuorta sen aikaa, että keksitään joku toinen palvelu. (RY2)  

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen nähtiin muutamissa puheenvuoroissa erityisesti 

alueellisena toimintana. Alueellinen toiminta antaisi mahdollisuuden osaamisen 

laajentamiseen ja nuorten tarpeista lähtevän palveluprosessin kehittämiseen (Tuusa & 

Ala-Kauhaluoma 2014, 59-60). Erikoistumista ehdotettiin erityisesti erilaisten 

toiminnallisuuteen perustuvien ryhmien tai työpajojen osalta. Alueellisesti järjestetyistä, 

monipuolisista ja erikoistuneista palveluista hyötyisivät erityisesti pienet paikkakunnat, 

joiden omat resurssit sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen paikallisesti ovat rajalliset.  

Kaikki haastatteluryhmät keskustelivat moniammatillisen yhteistyön merkityksestä 

nuorten kuntoutuksessa.  Ryhmät olivat varsin yksimielisiä siitä, että yhteistyö on yksi 

nuoren kuntoutumisen edellytyksistä ja olennainen osa sosiaalista kuntoutusta. Kaikki 

haastatteluryhmät näkivät yhteistyössä myös kehitettävää. Nuorten asiakkuudet 

erilaisissa viranomaisverkoissa ja mahdollisuudet viranomaisverkostojen käyttämiseen 

jakautuivat epätasaisesti. Joillakin nuorilla oli varsin laajat viranomaisverkostot, joiden 

hallinta ja tarkoituksenmukainen käyttäminen edellyttivät työntekijältä hyvää 

ammattitaitoa. Joiltakin nuorilta puuttuivat kuntoutumista tukevat viranomaisverkostot 

kokonaan tai niiden rakentamisessa oli toistuvasti ongelmia. Työntekijät toivat esille 
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myös sitä, että nuorten asemaan näissä verkostoissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Yhteistyöverkostoissa esiintyi monenlaista nuoren sivuuttamista ja ohi puhumista. 

Asiakkaille on suuri merkitys sillä, että työntekijä toimii yhdessä hänen kanssaan ja 

käyttää sosiaalisen asiantuntijuutta yhteistyöverkostoissa hänen edukseen (esim. Kokko 

2003, 165-167; Niskala 2008, 145-146).   

Nuorilla saattaa olla yhtä aikaa erilaisten palveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeita. 

Omatyöntekijän tehtävänä on järjestää nuorelle hänen tarvitsemansa palvelut ja tehdä 

yhteistyötä nuoren verkostojen kanssa. Kaikki haastatteluryhmät olivat sitä mieltä, että 

omatyöntekijällä on keskeinen asema nuoren palvelukokonaisuudessa. Omatyöntekijyys 

on vastuun kantamista omista palvelupäätöksistä, nuoren palveluiden kokonaisuudesta ja 

eri toimijoiden välisen yhteistyön koordinoimisesta. Omatyöntekijän tehtävien 

vaativuutta ja merkitystä asiakassuhteelle olisi tarpeen selkiyttää yhteistyökumppaneille.  

Tää menee varmaan myös siihen omatyöntekijään, että kun me tehdään niitä 

päätöksiä, niin meidän pitää pystyä seisoon niitten takana ja olla niitten 

tavoitteiden mukaisesti siellä toiminnassa. Pitää tietää kaikki, mitä siellä 

tapahtuu. Sekin varmaan näissä verkostotöissä tulee sellaisena haasteena, et kun 

ei ymmärretä edes, että yhden ihmisen pitää vastata. (RY3)  

Verkostojen välisen yhteistyön tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista 

(Järvikoski 2013, 57-58).  Keskusteluissa tuli ilmi, että työntekijät sosiaalityön edustajina 

ovat kohdanneet tilanteita, joissa sosiaalityön osaaminen ja erityisasema on asetettu 

verkostotyössä kyseenalaiseksi. Työntekijät kuvailivat tilanteita, joissa muut verkoston 

ammattilaiset ovat saattaneet käyttää valtaa sosiaalityön toimialaan kuuluvissa tehtävissä 

esimerkiksi antamalla asiakkaalle lupauksia sosiaalityön puolesta. Kokkko (2003, 232) 

totesi tutkimuksessaan, että yksi tapa väistää vastuuta on puhua siten, että vastuu toimia 

jää muille toimijoille. Sosiaalityön tehtävä yhteistyössä saattoi kapeutua kontrolloijan tai 

ihmeidentekijän rooliksi tai sosiaalityö nähtiin normatiivisuutensa vuoksi yhteistyön 

hidastajana (Tolonen 2012, 51-62).  Toimiva yhteistyö tarvitseekin jatkuvaa sosiaalityön 

tarkoituksen ja tehtävien kirkastamista.  

Kyllä siinä ihan selvästi tehdään työnjako-kysymyksiä. Valitettavan usein 

[yhteistyökumppanin nimi] puolelta on epäoleellisia oletuksia, mitä me voimme 

tehdä asioissa. Niitä ne jo myy asiakkaalle. Että päästäis niistä jo heti kättelyssä 

pois. (RY2)  
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Niin on tietyt lait tosi tarkkoja. Et tavallaan miten saadaan se ymmärrys, et me 

ei tahallaan vaikeuteta tai olla tahallaan niinku hankalan olosia vaan että 

meidän työ on tietynlaista. Paljon yritetään ja joustetaan, tehään parhaamme 

mukaan, mutta tietyt on ne raamit. On keskusteltu, että tulee paljon sellasta, 

että me varmaan koetaan, että meitä ei ymmärretä tai mitä kaikkea se meidän 

työ sisältää. (RY3)  

Kaikki haastatteluryhmät olivat sitä mieltä, että kehittämistoiminnan yleisinä ehtoina ovat 

esimiesten tuki ja kehittämistoiminnan mahdollistavat henkilöstöresurssit. 

Kehittämistoiminnalle toivottiin riittäviä aika- ja henkilöresursseja, koska kehittämistyön 

ja kuntoutustyön hoitaminen rinnakkain koettiin varsin haastavaksi. Nuorten kutsumista 

mukaan kehittämistoimintaan pidettiin tärkeänä (esim. Puromäki ym. 2016, 39). Nuoret 

kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat ja nuorten asiakasraadit mainittiin 

haastatteluissa tahoina, joita toivottiin mukaan kehittämistyöhön. Ryhmien 

puheenvuoroissa tuli esiin sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittämisen ajatus.  

Ja ehkä myös kartoittaa sitä, mikä nuoria kiinnostaa. Valmiutta siihen ja sit 

muuttaa sitä (=sosiaalisen kuntoutuksen palveluita). (RY1) 

Haastatteluryhmät olivat yleisesti sitä mieltä, että sosiaalisella kuntoutuksella voidaan 

vastata varsin monenlaisiin nuorten tuen ja avun tarpeisiin. Työntekijät esittivät 

kuitenkin huolensa erityisesti niistä nuorista, jotka jäävät ilman palveluita, vaikka 

tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea selviytyäkseen arjen toimistaan. Muutamissa 

puheenvuoroissa työntekijät pohtivat näiden nuorten auttamisen vastuukysymyksiä ja 

sosiaalisen kuntoutuksen tehtävää palveluiden kokonaisuudessa.  

Nythän ne palvelut (=sosiaalinen kuntoutus) on tietyn aikaa, on tavoitteellista 

ja ne loppuu jossain vaiheessa. Mut sit meil on tälläsii esimerkiksi Asperger-

nuoria, joilla Asperger koko ikänsä. Niin tarviiko he jotain kannattelevaa tukea 

koko ikänsä? Niin onko se sosiaalista kuntoutusta vai jotain muuta, jota meil ei 

tällä hetkellä oo? (RY2)  

Toisaalta muutamissa puheenvuoroissa työntekijät halusivat nostaa esiin nuorten 

sosiaalisen kuntoutuksen korjaavan työskentelyn rinnalle myös ehkäisevän näkökulman.  

Omatyöntekijyys nähtiin ongelmia ehkäisevänä asiakassuhteena, joka vaatii työntekijältä 

erityisosaamista. Sosiaalisen kuntoutuksen erityisosaaminen syntyy osaamisen 

kehittämisen kautta.  



74 
 

Ja tietysti mietin ehkäsevääkin näkökulmaa niin sillä on iso merkitys, että miten 

me nuoren ihmisen palvelut järjestetään tavalla, että ehkästään niiden 

ongelmien kärjistymistä muualle. On sillä sekin merkitys. Ja se on sit taas 

semmonen, johon tarvitaan osaavaa henkilöä. (RY2) 

Olen tässä luvussa kuvannut työntekijöiden esiin nostamia sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeita sekä omatyöntekijyyttä osana kehittämistoimintaa. Tutkimustulosteni 

esittelyn jälkeen siirryn seuraavaksi lukuun kahdeksan, joka sisältää tutkielmani 

johtopäätökset. Viimeisessä luvussa kahdeksan olen pohtinut tutkimusprosessiani, 

tutkielman aikana heränneitä ajatuksia ja jatkotutkimusaiheita.  

 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Vuonna 2015 voimaan astunut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvisti sosiaalisen 

kuntoutuksen asemaa kuntoutuksen kentällä. Lain 17 §:n mukaan sosiaalisen 

kuntoutuksen tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen 

torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Laissa ja sen sovellusohjeissa on kiinnitetty 

erityistä huomiota nuorten tukemiseen sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.  

Sosiaalinen kuntoutus on aihe, josta on tehty muutamia tutkimuksia nuorten 

näkökulmasta. Tutkielmallani olen halunnut tuoda esiin työntekijöiden näkökulmaa. 

Tutkielmani tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena työntekijät näkevät sosiaalisessa 

kuntoutuksessa olevan nuoren elämäntilanteen ja millaisia ongelmia ja haasteita näiden 

nuorten elämään liittyy. Toiseksi olen halunnut selvittää, millaisia asiakassuhteita nuoren 

ja työntekijän välille syntyy. Kolmanneksi on tarkastellut nuorten sosiaalisen 

kuntoutuksen kehittämistarpeita. Tutkielmani aineistoni koostuu kolmesta työntekijöiden 

ryhmähaastattelusta.    

Olen analyysini lopputuloksena rakentanut kolme nuorten sosiaalisen kuntoutuksen 

asiakas-työntekijäsuhdetta. Suhteet koostuvat kahdesta osasta, joita ovat nuoren 

elämäntilanne ja asiakassuhteen elementit. Nämä asiakassuhteiden kokonaisuudet 

vastaavat tutkielmani ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen.  

Kannatteleva suhde tuo nuoren elämäntilanteen ja sen haasteiden pohjalta syntyvän 

asiakassuhteen tiiviisti nuoren arkeen ja yksityiseen elämänpiiriin. Olen kuvannut nuoren 
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elämäntilannetta arjen hallinnan katkoksellisuutena, joka syntyy arjen taitojen puutteista 

ja nuoren kokemasta arvottomuuden tunteesta. Arjen hallinta on yksi sosiaalisen 

toimintakyvyn ulottuvuus ja tärkeä osa kuntoutumisen kokonaisuutta (esim. Tiikkainen 

2013, 284; Koukkari 2010, 73-75; Romakkaniemi 2011, 187-197). Kannattelevan 

asiakassuhteen pääelementti on luottamuksellisuus. Molemminpuolinen luottamus on 

ehto sille, että työntekijä pääsee nuoren arkiseen elämänpiiriin. Luottamus takaa sen, että 

suhteessa tavoitellaan asiakkaan hyvää ketään loukkaamatta (Särkelä 2001, 34-35). 

Työntekijän roolissa korostuvat nuoren arjen turvaaminen ja nuoren puolesta puhuminen. 

Suhteen perusarvona on nuoren oikeus huolenpitoon. Hoivan etiikka sosiaalityössä on 

huolenpitoa ja oikeudenmukaisuutta (Banks 2006, 58-63). Suhteen tavoitteena on 

ihmisarvoisen elämän mahdollistama toimiva arki psykososiaalisen työotteen ja 

yksilötyön keinoin.  

Kiinnittävässä suhteessa nuoren sosiaalisen kuntoutuksen tarve laajenee kodin 

ulkopuolelle kohti koulutus- ja työelämää. Kuvaan nuoren elämäntilannetta 

yhteiskuntaan liittymisen katkoksellisuutena, joka syntyy epävakaasta koulutus- ja 

työurasta ja nuoren kokemasta mielekkyyden puuttumisesta (esim. Komonen 2001a; 

2001b). Sosiaalista toimintakykyä heikentävä tekijä on esimerkiksi joutuminen 

koulukiusatuksi (Kannasoja 2012, 207).  Kiinnittävän asiakassuhteen pääelementti on 

aito kiinnostus nuorta kohtaan. Nuoren tukeminen koulutus- ja työuralla edellyttää 

työntekijältä paneutumista, joka ei ole mahdollista ilman aitoa kiinnostusta. (Rostila 

2001, 61).  Työntekijän roolina on tukea nuoren yhteiskuntaan liittymistä. Suhteen 

perusarvona on nuoren oikeus koulutukseen ja työhön. Tavoitteena on, että nuori kykenisi 

rakentamaan omaa elämäänsä vastuullisesti ja aktiivisesti. (Juhila 2006, 57-61).  

Tavoitetta kohti pyritään varhaisen puuttumisen ja koulutus- ja työelämään tähtäävän 

kuntoutuksen keinoin.  

Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa suhteessa nuoren elämää leimaa 

yhteisöihin liittymisen katkoksellisuus. Nuorella on erilaisia sosiaalisten tilanteiden 

hallinnan vaikeuksia ja vieraantumista yhteisöistä, verkostoista ja suhteista. (esim. 

Karvonen & Kestilä 2014, 173-174; Somerkivi 2000, 70; Korkeamäki 2014). Suhteen 

pääelementti on dialogisuus nuoren ja työntekijän välillä. Tärkeää on se, mistä ja miten 

puhutaan (Kokko 2003, 110-114; Särkelä 2001, 38; Mönkkönen 2002, 63; 

Romakkaniemi 2011). Työntekijän roolina on asettua nuoren puolelle, kuunnella nuorta 

ja hyväksyä nuoren elämän moninaisuutta. Suhteen perusarvo nojaa nuoren oikeuteen 
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pitää kiinni omista arvoistaan ja valinnoistaan. Suhteen tavoitteena on nuoren 

vahvistaminen osallistavan työotteen, verkostotyön sekä vertaistuen keinoin.  

Olen nimennyt jokaiseen asiakassuhteeseen työntekijälle keskeisen roolin. Nuorella on 

hyvin keskeinen asema asiakassuhteessa. Nuorelle en ole kuitenkaan nimennyt selkeää 

roolia. Nuori on asiakassuhteissani nuorena ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaana. 

Asiakassuhteissani nuori asettuu kuitenkin asiakkaan asemaan tai rooliin asiakassuhteissa 

määrittelemäni yhden osaelementin kautta. Tämä elementti on toimivan suhteen 

edellytys. Kannattelevassa suhteessa toimivan suhteen edellytys on, että nuori asettuu 

asiakkaan rooliin myöntämällä avun tarpeensa arkensa hallitsemiseksi (Juhila 2006, 167-

168). Kiinnittävä suhde edellyttää toimiakseen sen, että nuori asettuu muutosta haluavaksi 

asiakkaaksi (Juhila 57-61; Liukko 2006, 112-113). Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta 

rakentuvan suhteen toimivuus perustuu nuoren yksilöllisyyden tunnustamiselle (Juhila 

2006, 249-250). Tämä suhde poikkeaa kahdesta muusta suhteesta siinä, että 

kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa suhteessa työntekijällä on keskeinen 

tehtävä nuoren yksilöllisyyden ja hänen elämänsä moninaisuuden tunnustajana. Nuori voi 

saada yksilöllisen asiakkaan roolin vain työntekijän toiminnan kautta.  

Tutkielmani johtopäätös on, että erilaiset nuorten tarpeet rakentavat erilaisia sosiaalisen 

kuntoutuksen asiakassuhteita. Sosiaalisen kuntoutuksen eri muodot toteutuvat näissä 

asiakassuhteissa. Kuntoutus ja kuntoutuminen on viime vuosina nähty useissa 

tutkimuksissa kokonaisvaltaisena tapahtumana, jolla on sosiaalinen ulottuvuus. (esim. 

Koukkari 2010; Somerkivi 2000; Romakkaniemi 2011; Kokko 2003.) Sosiaalinen 

kuntoutus on viime vuosina yhä enemmän muotoutunut palveluksi, joka vastaa nuorten 

laaja-alaisiin kuntoutumisen tarpeisin (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014). Tutkielmani 

tuloksena syntyneet nuorten sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteet nivoutuvat näin 

kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ideaan tukemalla sosiaalisen toimintakyvyn eri osa-

alueita.   

Olen oman analyysini lähtökohdaksi ottanut työntekijöiden kuvaavat nuorten elämän 

ongelmat ja haasteet. Suhteiden jäsentäminen erillisiksi suhteiksi on mahdollista 

teoreettisesti. Sosiaalityön asiakassuhteet, niissä ilmenevät asiakkaan ja työntekijän roolit 

sekä asiakassuhteiden yhteiskunnalliset tehtävät muodostavat erilaisten suhteiden 

kokonaisuuden (Juhila 2006; Jokinen 2016, 138-147; Mönkkönen 2002). Tutkielmani 

toisena johtopäätöksenä totean, että työntekijän ja nuoren kohtaamisissa suhteet 

kietoutuvat usein toisiinsa. Suhteet voivat vaihdella tai nuori ja työntekijä voivat siirtyä 
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asiakassuhteesta toiseen nuoren kuntoutumisen mukaan. Suhteita olisikin hyvä tarkastella 

enemmän toisiaan täydentävinä kuin toisiaan poissulkevina. 

Haastatteluissa esiin tulleet sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistarpeet vastaavat 

tutkielmani kolmanteen tutkimuskysymykseen. Sosiaalinen kuntoutus on kuntoutuksen 

muoto, jonka asema sosiaaliturvajärjestelmässä ja kuntoutusetuuksien piirissä on 

toistaiseksi määrittelemättä. Sosiaalinen kuntoutus näyttäisi myös sulkevan palvelunsa 

piiristä nuoria, jotka tarvitsisivat kuntoutusta ja hyötyisivät siitä. Anna Metteri (2012) on 

todennut, että organisaatioiden ja palveluiden väliin putoamista tapahtuu, koska 

yhteistyössä, asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä ja asiakkaan tilanteen 

tarkastelemisessa laaja-alaisesti on ongelmia. Sosiaaliturvan epäselvyydet ja hylätyt 

asiakkaat liittyvät keskeisesti asiakkaiden tasavertaiseen kohteluun ja oikeuteen saada 

palvelua.  

Toiseksi kehittämistarpeet liittyvät sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan ja sisällön 

määrittelyyn sekä käytännön toteutukseen. Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan 

työtoiminnan keskinäinen suhde on vielä osittain selkiytymätön. (Tuusa 2005, 56-57; 

Puromäki ym. 2016, 42.) Sosiaalista kuntoutusta järjestetään alueellisesti eri tavoin ja 

erilaiset hankkeet ovat varsin yleisiä. Kehittämisen kannalta erilaisten hankkeiden etuja 

ja haittoja olisi tarpeen arvioida laajemmin. Kehittämistyö nähtiin toimintana, joka 

tarvitsee esimiesten tuen sekä riittävät henkilöstö- ja aikaresurssit. Kehittämisen toivottiin 

tapahtuvan alueellisesti. Kehittäminen on yhteistyötä, johon nuoret on kutsuttava 

mukaan. 

Kehittämisen osalta johtopäätöksenä totean, että sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämistarpeet ulottuvat sekä sosiaalisen kuntoutuksen käsitteeseen, että sosiaalisen 

kuntoutuksen käytännön toimintaan.  Haimi ja Hurme (2007) ovat tutkielmassaan 

todenneet, että sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä käytetään melko laajasti eri 

kuntoutuksen osa-alueilla, mutta käsitteen määrittely on pysähtynyt 2000-luvulle. 

Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen määritteleminen on tärkeää, sillä määritelmät ohjaavat 

palvelun käytännön toteutusta.  

 

  



78 
 

9 LOPUKSI 

 

Aloitan tutkielmani viimeisen luvun pohtimalla aluksi tutkimukseni suorittamista, 

aineistoa ja tulkintaa. Laadullisessa aineistossa validiteettia arvioidaan sekä kerätyn 

aineiston että siitä tehtyjen tulkintojen perusteella (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 

2010, 26-27). Tutkielmani tavoitteena oli kerätä nuorten sosiaalista kuntoutusta koskevaa 

tietoa työntekijöiltä. Kolmeen ryhmähaastatteluun osallistui yhteensä 16 nuorten 

sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskentelevää sosiaaliohjaajaa ja sosiaalityöntekijää. 

Aineisto soveltui mielestäni nuorten sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteita koskevaan 

laadulliseen tutkimukseen. Aineistossa tuli esiin työntekijöiden yhteisesti jakamia 

jäsennyksiä nuorten elämän ongelmista, mutta myös erilaisia sosiaalista kuntoutusta 

koskevia näkökulmia. Haastattelujen aineiston moninäkökulmaisuuden ja runsauden 

vuoksi minulla oli analyysini lopputuloksena mahdollista rakentaa kolme erilaista 

sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhdetta. Aineisto oli kuitenkin melko pieni tulosteni 

yleistämiseksi. Sosiaalityön ja kuntoutuksen asiakassuhteita voidaan jäsentää monesta eri 

näkökulmasta (esim. Juhila 2006; Kokko 2003; Niskala 2008; Jokinen 2008). 

Tutkielmani on yksi melko kapea näkökulma asiakassuhteisiin.  

Tutkielmani tuloksia arvioitaessa on aiheellista pohtia, mikä merkitys haastatteluryhmien 

kokoonpanoilla oli syntyneelle aineistolle. Alasuutari (2011, 152-153) on todennut, että 

ryhmäkeskustelussa osallistujat tuottavat tietoa, joka on yksilöille yhteistä ryhmän 

jäseninä. Haastatteluryhmien kokoonpanot poikkesivat toisistaan osallistujien 

lukumäärän, osallistujien työkokemuksen pituuden ja koulutuksenkin suhteen. Lisäksi 

sosiaaliohjaajia osallistui haastatteluryhmiin hieman enemmän kuin sosiaalityöntekijöitä. 

Laadullinen analyysi tuo esiin aina jossain määrin yhteisesti jaettuja jäsennyksiä 

(Ruusuvuori ym. 2010, 27-28). On mahdollista, että ryhmien yhteisesti jakamat 

jäsennykset olisivat vähintäänkin painottuneet eri tavoin, jos ryhmät olisivat koostuneet 

pelkästään jommankumman ammattiryhmän edustajista tai tietyn pituisen 

työkokemuksen omaavista ammattilaisista. Haastatteluryhmien kokoonpanoissa näkyi 

myös sosiaalityön sukupuolittuneisuus, sillä kaikki haastatteluun osallistuneet olivat 

naisia.  

Olen pyrkinyt kuvaamaan aineiston analyysini ymmärrettävästi ja tarkasti ja liittänyt 

analyysini tulokset aiempaan kirjallisuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija 

vahvistaa tulostensa argumentointia haastatteluotteilla (Hirsjärvi & Hurme 2011, 194-
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195). Olen liittänyt tutkielmani tulos-lukuihin melko paljon haastatteluotteita sekä kaksi 

otetta työntekijöiden välisestä keskustelusta.  Olen tiedostanut, että lainausten 

käyttäminen on tehtävä harkiten. Olen lainauksilla halunnut tuoda esiin haastateltavien 

monipuolista asiantuntemusta unohtamatta kriittisiä puheenvuoroja. Olen kiinnittänyt 

erityistä huomiota niihin lainauksiin, joissa kuvataan nuorten elämää. Olen nuorten 

yksityisyyden suojelemiseksi käyttänyt nuorten elämää koskevissa lainauksissa sellaisia 

otteita, jotka kuvaavat ongelmia ja haasteita yleisemmällä tasolla eikä yksittäisenä 

kuvauksena jonkun tietyn nuoren elämästä.  Olen tehnyt tämän valinnan tietoisena siitä, 

että lainaukset voidaan tulkita kaikkia nuoria koskevina yleistyksinä tai leimaamisena. En 

kuitenkaan tarkoita, että kaikkien sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvien nuorten 

elämäntilanteet olisivat tutkielmassani esitetyn kaltaisia. Nuorten elämäntilanteet 

vaihtelevat ja niissä voi olla suuriakin yksilöllisiä eroja. Vaikka näkökulmani nuorten 

elämäntilanteisiin on ongelmakeskeinen, olen pyrkinyt tuomaan esiin myös nuorten 

elämästä esiin tulleita kuntoutumista tukevia tekijöitä.   Olen esittänyt lainaukset aina 

kontekstissaan ja tulkinnoissani käyttänyt nuoria kunnioittavaa ilmaisua.  

Laadullisessa tutkimuksessa tulkintoja tehdään eri vaiheissa ja niitä tekevät haastateltava, 

tutkija ja lukija. Aineistosta on mahdollista tehdä useita perusteltuja tulkintoja. Tulkinnat 

ohjaavat näkemään tutkittavat asiat kokonaisvaltaisemmin.  (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

151-154.) Tutkielmani tuloksia tarkasteltaessa haluan tuoda esiin myös aineistoni 

monikertaisen tulkinnallisuuden. Tutkielmassani työntekijät olivat tehneet työssään 

tulkintoja nuorten elämästä ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tämän jälkeen olen omassa 

analyysissäni tulkinnut tätä työntekijöiden välittämää tietoa toisen kerran. Analyysini 

tuloksena syntyneitä kolmea nuorten elämäntilannekuvausta ja asiakassuhdetta olen 

havainnollistanut sekä kuvioilla että tekstillä. Olen pyrkinyt siten tekemään näkyväksi 

lukijoille omia tulkintojani.  

Nuoren elämän ja asiakassuhteiden tulkinnoissani on laajeneva kehä nuoren kodista kohti 

ympäröivää yhteiskuntaa ja sosiaalisia verkostoja. Olen esittänyt analyysini tuloksena 

syntyneet asiakassuhteet tässä järjestyksessä. Järjestys ei tarkoita suhteiden arvo- tai 

tärkeysjärjestystä. Omissa tulkinnoissani nojaan siihen, että suhteet ovat tasavertaisia ja 

jokainen suhde on nuoren kuntoutumisen kannalta yhtä tärkeä.  

Haastattelutilanteet sisältävät aina vuorovaikutusta ja myös valtaa (Alasuutari 2011, 148-

149). Olen pohtinut koko tutkimusprosessin ajan omaa positiotani. Monien vuosien 

työkokemus sosiaalityössä, aikaisemmat opintoni sekä alan kirjallisuus vaikuttavat 
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ajatteluuni. Tiedostin olevani tutkielmaa tehdessäni työntekijän ja opiskelijan 

kaksoisroolissa. Täydellinen ulkopäin katsojan rooli ei ole ollut tämän tutkielman aikana 

mahdollista enkä ole yrittänyt sitä tavoitella. Sen sijaan olen pyrkinyt tiedostamaan oman 

työkokemuksen tuoman asiantuntijuuteni. Haastattelutilanteissa pyrin pitäytymään 

kysymysten esittäjän roolissa ja antamaan haastateltaville mahdollisimman paljon 

vapautta keskustella häivyttäen näin oman asiantuntijuuteni taustalle.   

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla voi olla tulkin rooli, jonka omat kokemukset 

vaikuttavat siihen, miten hän ymmärtää haastateltavien maailmaa (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 192). Koin tutkielmaa tehdessäni, että oma taustani helpotti haastateltavien puheen 

ymmärtämistä. Pystyin samaistumaan siihen maailmaan, jossa työntekijät työtään 

tekevät. Haastateltavat puhuivat nuorista tavalla, joka kosketti minua. Toisaalta liian 

läheltä katsominen voi sokeuttaa. Haastattelutilanteissa pitäydyin melko tarkasti 

haastattelurungossani. En juurikaan esittänyt kriittisiä kysymyksiä. Aloittelevana 

haastattelijana ja tutkijana tein parhaani. Tähän kuului sekä onnistumisia ja että virheitä.  

Olen tutkielmani metodologiassa nojautunut maltilliseen sosiaaliseen konstruktionismiin. 

Maltillinen konstruktionismi lähtee oletuksesta, että yhteiskunnallinen todellisuus on 

tulkittua. Maltillinen konstruktionismi kuitenkin tunnustaa, että yhteiskuntien kulttuurista 

muuntelua rajoittavat biologiset tekijät ja luonnonympäristö. (Heiskala 2000, 199.) 

Maltillinen näkökulmani tulee esiin siten, että olen hyväksynyt nuoruuden kehityksen ja 

nuoren elämäntilanteessa ilmenevien ongelmien tulkintoihin myös biologisia tekijöitä ja 

käyttänyt psykologiaan alaan kuuluvia lähteitä.  

Paynen (2005, 17-19) mukaan sosiaalityö on sosiaalinen konstruktio, jossa asiakkaan ja 

työntekijän roolit kohtaavat.  Olen lähtenyt tutkielmassani oletuksesta, että työntekijät 

konstruoivat asiakassuhteissaan nuoren elämää ja sosiaalista kuntoutusta. Näitä 

konstruktioita työntekijät välittivät minulle haastattelupuheessaan. En ole kuitenkaan 

lähestynyt työntekijöiden puhetta narratiiveina enkä ole pyrkinyt luomaan työntekijöille 

ja nuorille identiteettejä. Olen lähestynyt työntekijöiden puhetta nuorista kuvauksina. 

Sosiaalinen konstruktionismi näkyy tutkielman tuloksina eli asiakassuhteina, joissa 

työntekijällä on oma roolinsa.  

Tuon seuraavaksi esille erilaisia ajatuksia, jotka ovat syntyneet tutkielman tekoprosessin 

eri vaiheissa. Näitä ajatuksia olen työstänyt tutkielman analyysin ja tulosten 
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kirjoittamisen rinnalla. Olen pyrkinyt kiteyttämään näitä ajatuksia pohdinnoiksi niin, että 

ne toisivat tutkielmaan myös lisää antia.   

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § määrittelee nuorten sosiaalisen kuntoutuksen 

tehtäväksi tukea nuoren sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai 

kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä näiden keskeyttämistä. Kriittisesti tarkasteluna 

sosiaalihuoltolaki näkee nuoren sosiaalisen kuntoutuksen tehtävän ja tarkoituksen melko 

kapeana Juhilan (Mt. 49-102) liittämis- ja kontrollisuhteen kaltaisena työttömien nuorten 

tehokkaana integroimisena työmarkkinoille. Tutkielmassani työntekijät nostivat esille 

sen, että sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet ulottuvat myös nuoren arkeen. Nuoret 

tarvitsevat tukea ja apua arkisiin toimintoihinsa aivan kuten lapsiperheet tai vanhukset. 

Toimiva arki mahdollistaa nuoren osallisuuden myös kodin ulkopuolella. 

Kuten kaikkiin sosiaalityön asiakassuhteisiin myös sosiaalisen kuntoutuksen 

asiakassuhteisiin liittyy kysymys vallasta (esim. Juvonen 2013; Mönkkönen 2002, 53-

63). Sosiaalityön asiakassuhteissa vallan jakautuminen tasaisesti työntekijän ja asiakkaan 

välillä on tila, jota on jatkuvasti tavoiteltava. Käytännössä vallan jakautuminen tasan 

lienee mahdotonta, sillä työntekijällä on usein etumatka. Työntekijät sivusivat vallan ja 

sen jakautumista haastatteluiden teemojen yhteydessä. Keskustelua vallasta suoraan ei 

käyty. Tulkintani mukaan kannattelevassa suhteessa työntekijällä on eniten valtaa, koska 

nuori on riippuvainen työntekijän avusta ja tuesta. Kiinnittävässä suhteessa työntekijän 

valta ei välttämättä näy suoraan asiakassuhteen arkisissa käytännöissä, sillä se on 

verhoutunut nuoren yhteiskuntaan liittämisen tehtävään. Kiinnittävässä suhteessa 

työntekijän osoittama aito kiinnostus nuorta kohtaan voi parhaimmillaan turvata nuoren 

valta-aseman tässä suhteessa. Kuuntelemisen ja kohtaamisen kautta rakentuvassa 

suhteessa nuori ja työntekijä kohtaavat toisensa dialogisesti kumppaneina. Tällöin vallan 

tasaiselle jakautumiselle on parhaat edellytykset. 

Asiakaslähtöisyys on sosiaalityön ja kuntoutuksen yksi keskeisistä lähtökohdista. 

Sosiaalityössä ja sen asiakassuhteissa ovat läsnä sekä tuen että kontrollin ulottuvuudet 

(Jokinen 2008; Juvonen 2013). Sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteissa 

asiakaslähtöisyys, tuki ja kontrolli ovat elementtejä, jotka etsivät vielä keskinäistä 

suhdettaan. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteet tuskin voivat täysin välttyä 

kontrollin käyttämiseltä. Haastatteluissa kontrolli ja tuki sulautuivat toisiinsa. Kontrolli 

tuli esiin tuen rinnalla pieninä vihjeinä. Asiakkaita ohjattiin jämäkästi, heräteltiin 

pohtimaan omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan tai työnnettiin eteenpäin. Kontrolli ei 
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näyttäytynyt rajoittamisena tai rankaisuna. Se oli erilaisten vihjeiden antamista siitä, että 

nykyiseen tilanteeseen nuoren ei ole hyvä jäädä.   

Sosiaalityön erityisluonteeseen kuuluu ammatillisuus, kriittisyys ja refleksiivisyys 

Niskala 2008, 3). Työntekijät tiedostivat, että sosiaaliseen kuntoutukseen ja 

työntekijöihin kohdistuu erilaisia odotuksia ja paineita, jotka voivat olla ristiriidassa 

nuoren edun ja sosiaalityön eettisten arvojen kanssa. Työntekijät pohtivat muun muassa 

sitä, onko sosiaalisen kuntoutuksen tavoite aina kuntouttaa nuori 

työmarkkinakansalaiseksi vai voidaanko sosiaaliselle kuntoutukselle asettaa myös 

muunlaisia tavoitteita. Viime kädessä on kysymys nuoren ihmisarvon tunnustamisesta ja 

kunnioittamisesta myös silloin, kun nuori valitsee vaihtoehtoisen elämäntavan tai asettaa 

tavoitteekseen selviytymisen arjen toimistaan. Nämä keskustelut ja näkökulmat tuntuvat 

erityisen ajankohtaisilta lokakuussa 2017, kun julkisuudessa käydään keskusteltua siitä, 

ketkä työttömistä ansaitsevat työttömyysturvansa ja ketkä eivät.   

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteeksi 

sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisen. Tutkielmaa tehdessäni pohdin tätä käsitettä. 

Vaikka kuntoutuksella ja kuntoutumisella tavoitellaan nykyisin sosiaalista 

toimintakykyä, oli tämän käsitteen ymmärtäminen ja jäsentäminen melko vaikeaa. 

Käsitteen jäsentämistä vaikeutti nuoren sosiaalista toimintakykyä käsittelevien lähteiden 

vähyys. Kannasojan (2012) tutkimus valotti tätä käsitettä peruskouluikäisten osalta ja 

Tiikkainen (2013, 284-289) yleisten määrittelyjen lisäksi vanhusten osalta. Kun 

sosiaalisen kuntoutuksen ja asiakassuhteen tavoitteena on vahvistaa nuoren sosiaalista 

toimintakykyä, olisi asiakassuhteen rakentumisen kannalta tärkeää tietää, mitä tarkalleen 

ottaen pyritään vahvistamaan. Näen erityisesti nuoren aikuisen sosiaalista toimintakykyä 

koskevat tutkimukset tärkeinä jatkotutkimusaiheina. 

Nykyisen sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta on toistaiseksi tutkittu 

lähinnä nuorten näkökulmasta. Tutkimuksissa on pääosin keskitytty siihen, mitä 

merkitystä sosiaalisella kuntoutuksella on nuorille ollut. Tutkimuksissa on sivuttu 

työntekijän ja nuoren välistä asiakassuhdetta ja sen merkitystä nuoren kuntoutumisen 

kannalta, mutta tutkimusten keskiössä asiakassuhde ei varsinaisesti ole ollut. (esim. 

Veltheim 2016; Haapamäki 2009; Kelloniemi 2016; Kivirinta 2015.)  Jatkotutkimuksissa 

olisikin tarpeen tuoda esiin nuorten näkökulma asiakassuhteeseen. Kiinnostus voisi 

kohdistua siihen, millaisia asiakassuhteita nuorten näkökulmasta sosiaalisessa 
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kuntoutuksessa rakentuu ja millaisiin rooleihin tai identiteetteihin nuoret ja työntekijät 

niissä asettuvat.  

Olen tutkielmassani kuvannut nuorten elämää varjostavia ongelmia ja haasteita 

katkoksellisuuden yläkäsitteellä. Nuorilla on katkoksia arkielämän sujumisessa, oman 

paikan löytämisessä yhteiskunnan koulutus- ja työmarkkinoilla tai sosiaalisiin 

verkostoihin ja yhteisöihin liittymisessä. Tarkoitan katkoksellisuudella sitä, että nämä 

elämäntilanteet eivät ole pysyviä. Ongelmat ja haasteet voidaan ratkaista tai elämää 

voidaan helpottaa. Kokko ja Veistilä (2016, 230) toteavat, että sosiaalityön ja sosiaalisen 

kuntoutuksen keskeinen tehtävä on tuottaa sellaista toiveikkuutta, johon osalliset uskovat. 

Vaikka tutkielmani nuorten sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteet ovat erilaisia, 

kaikilla asiakassuhteilla on yksi yhteinen piirre. Työntekijän ja nuoren kohtaamisten ja 

asiakassuhteiden tarkoituksena on pitää yllä toiveikkuutta. 
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LIITTEET  

Liite 1. Haastattelun teemat: 

1. Millainen sosiaalisessa kuntoutuksessa olevan nuoren elämäntilanne on?  

Mitä reittiä nuori ohjautuu sosiaaliseen kuntoutukseen? 

Millaisia haasteita, ongelmia, vaikeuksia nuorilla on arjessaan?  

Entä voimavaroja? 

Millaista sosiaalista tukea nuoret erityisesti tarvitsevat?   

  

1. Kuvaile sosiaalisessa kuntoutuksessa olevan nuoren ja työntekijän välistä asiakassuhdetta? 

Millaisista tekijöistä asiakassuhde koostuu? 

Miten rakennetaan luottamuksellinen suhde nuoren kanssa?  

Millaisia työmenetelmiä ja työotteita käytätte nuoren kanssa?  

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet/päämäärät? 

Omatyöntekijän merkitys?  

2. Nuoren osallisuuden tukeminen 

Mitä nuoren osallisuus mielestänne on? 

Millaisista suhteista/yhteisöistä/toiminnoista sosiaalisessa kuntoutuksessa oleva nuori on 

jäänyt osattomaksi?  

Miten nuoren osallisuutta tuetaan?  

Miten yhteisöllisyyttä tuetaan?  

Miten vertaistoimintaa tuetaan?  

   

3. Yhteistyö nuoren sosiaalisten verkostojen kanssa 

Kuvailkaa nuoren sosiaalisia verkostoja, mitä ne ovat/ keitä niihin kuuluu? Millaisia 

haasteita tai ongelmia nuorella on sosiaalisissa verkostoissa?  

Miten toimitaan yhteistyössä nuoren sosiaalisten verkostojen kanssa?  

Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea nuoren kuntoutumista? 

 

4. Yhteistyö ammattilaisten kanssa 

Keitä yhteistyötahot ovat?  

Kuvailkaa yhteistyötä ammattilaisten kanssa 

Mikä merkitys yhteistyöllä on nuoren kuntoutumisen kannalta? 

 

5. Nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvät kehittämistarpeet 

 

Ketkä hyötyvät, ketkä eivät hyödy sosiaalisesta kuntoutuksesta? 

Millaisia hyviä käytäntöjä, toimintamalleja kunnassanne on kehitetty? 

Mitä pitäisi mielestänne kehittää nuoren, työntekijöiden näkökulmasta? Laajemmin koko 

yhteiskunnan näkökulmasta? 

Mikä tukee kehittämistyötä? Mikä vaikeuttaa sitä? Kenen vastuulla kehittäminen on? 

Uuden sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen raportointi nuorten palveluissa- mitä 

hyötyä tai merkitystä sosiaalisella raportoinnilla voisi olla  
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Liite 2. Informaatiokirje  

Taru Koivisto 

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos   

Tutkimusinfo  

Hyvä sosiaalialan ammattilainen 

  

Opiskelen Helsingin yliopistossa pääaineeni sosiaalityö. Teen pro gradu -tutkielmaa, joka 

käsittelee 17-24-vuotiaille nuorille suunnattua sosiaalista kuntoutusta sosiaalialan 

ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimusalueena on Päijät-Häme.  

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorten sosiaalisen 

kuntoutuksen parissa työskentelevillä sosiaaliohjaajilla ja sosiaalityöntekijöillä on nuorille 

suunnatusta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta. Toivon saavani haastateltavaksi Sinut, jolla 

on joko kokemusta nuorten ohjaamisesta sosiaaliseen kuntoutukseen tai työskentelystä 

sosiaalisessa kuntoutuksessa olevien nuorten parissa. 

Haastattelu tapahtuu ryhmähaastatteluna. Yhteen ryhmähaastatteluun osallistuu 3-4 

sosiaalialan ammattilaista ja haastatteluun on hyvä varata aikaa noin tunti.  Haastattelun 

kysymysteemat ovat ohessa.  

Haastattelu on luottamuksellinen eikä tutkimukseen osallistuvan ammattilaisen henkilötietoja 

tuoda tutkimusraportissa esille. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Haastattelua 

hyödynnetään vain tässä tutkimusraportissa. Haastattelunauhoitukset ja litteroidut haastattelut 

tuhotaan tutkielman arvostelun jälkeen. Tietosi on minulle tärkeää nuorille suunnatun 

sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi.  

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Suostumuslomake on tämän kirjeen 

kääntöpuolella. Voit ilmoittaa suostumuksesi minulle ennakkoon sähköpostilla tai   palauttaa 

suostumuslomakkeen minulle allekirjoitettuna haastattelutilaisuudessa.  

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.  

 

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi yhteistyöstä kiittäen 

 

Taru Koivisto 

puh. 050 3628144 

taru.koivisto@helsinki.fi 
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Liite 3. Suostumuslomake  

SUOSTUMUS haastattelututkimukseen osallistumisesta 

 

Nimi: ____________________________________ 

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimushaastatteluun, jonka tarkoituksena on selvittää, 

millaisia kokemuksia arjen asiakastyössä työskentelevillä sosiaaliohjaajilla ja 

sosiaalityöntekijöillä on nuorille suunnatusta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta.  

Osallistumiseni on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu minulle 

taloudellista eikä sosiaalista haittaa. Minulla on mahdollisuus kieltäytyä tai keskeyttää 

haastattelu halutessani. Haastattelusta saatua materiaalia käytetään vain tähän tutkimukseen. 

Suostun siihen, että tutkija voi käyttää haastattelussa saamaansa tietoa anonymisoituina suorina 

lainauksina tutkimusraportissaan.  

Olen saanut tutkimuksesta riittävästi tietoa sekä mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle 

kysymyksiä.  

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.  

Olen tutustunut tiedotteeseen. Suostun haastateltavaksi ja annan luvan haastattelun 

nauhoittamiseen.  

______________________________________________________ 

 Paikka ja päiväys 

______________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Suostumuksen vastaanottaja:  

______________________________________________________ 

Paikka ja päiväys 

______________________________________________________ 

Tau Koivisto 
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