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1 Johdanto
 

Pro gradu-tutkielmani aiheen valintaan ovat vaikuttaneet elämänaikaiset huomioni 

yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksista ja näkemykseni niiden vaikutuksista sekä 

maaseutu- että kaupunkiympäristössä. Alkujaan tarkoitukseni oli ryhtyä tarkastelemaan 

syrjäytymisilmiöitä nimenomaan syrjäisen maaseudun työttömien miesten näkökulmasta: 

pitkäaikaiseen työttömyyteen johtaneita syitä, asuinpaikan ja sosiaalisen lähiympäristön 

merkitystä työnhakuhalukkuuteen tai muuhun yhteisölliseen aktiivisuuteen. 

 Osallistuessani itse 90-luvulla maaseudun Leader-hankkeeseen, heräsi mielessäni 

kysymys, miksi  jotkut aktivoituivat paikalliseen toimintaan  ja miksi  toiset eivät?  

Maamme liittyessä Euroopan unioniin on tätä "ruohonjuuritason" tarpeista ja 

resursseista nousevaa toimintahalua ollut kannustamassa EU:n hanketoiminta. Arvelin 

löytäväni sopivia tutkimushenkilöitä tuon aikaisista rekistereistä, mutta ongelmaksi 

näytti nousevan sopivan kohderyhmän hajanaisuus. Tutkimushenkilöitä, eli 90- luvulla 

syntyneiden  projektien osallisia löytyi joistakin rekistereistä, mutta vain  hyvin vaikeasti 

tavoitettavassa "kolmannessa" toimijapolvessa.  

Olin  jo varhaisessa vaiheessa tehnyt suunnitelmiini varahahmotelman. Tutkimusta on 

nähdäkseni tehty enemmän syrjäytymisestä kuin siitä selviytymisestä. Niinpä kohdistin 

kysymyksen koskemaan ei ainoastaan työelämästä syrjäytymisen ongelmia, vaan 

erityisesti niistä selviytymistä. Käsittelin mahdolliseen työttömyyteen johtavina syinä 

työntekijästä riippumattomia tuotannollisia syitä joukkoirtisanomisina (eivät tässä 

työssäni oleellisia). Toinen, tarkastelussani merkittävämpi syy-yhteys on yksittäisen 

työntekijän oma osuus työsuhteen  päättymiseen: terveyden  heikentyminen, työn 

vaativuus, päihteiden käyttö tai vain työntekijän oma tahto. Psykologisesti tuolla ”syy-

jaottelulla” on merkitystä. 

Olin  löytänyt  yhteiskunnan palveluiden verkostossa minulle vielä jäsentymättömän 

kentän, jossa tapahtui jatkuvia psykologisia ja sosiaalisia prosesseja pitkäaikaistyöttömäksi 

siirtyneen työkykyisen, vaikkakin joskus vajaakuntoisen, henkilön häntä ympäröivän  

sosiaalisen   kentän  sekä työllistämiseen vaikuttavien viranomaistahojen välillä. 

Työllistymis- ja selviytymismahdollisuuksia oli tarjolla nimenomaan sellaisille henkilöille, 

jotka olivat syystä tai toisesta syrjäytyneet normaaleilta työmarkkinoilta, sosiaalisesta 
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elämästä ja arjen käytännöistä. Myöhemmin kuvaamissani prosesseissa elämänhallinnan ja 

työhön valmennukseen valituille henkilöille  osoitettiin sosiaalisessa yrityksessä 

toteutettava kurssi, joka sisälsi yksilöllistä ohjausta niin arki- kuin työelämäänkin.  

Sain helposti yhteyden itäsuomalaisella työhönottoalueella (myös laaja maaseutu) 

sijaitsevaan sosiaaliseen yritykseen, Makserissa, jossa toimivalta kohderyhmältä keräsin 

pääasiallisen autenttisen haastattelumateriaalin. Osa haastatelluista oli henkilöitä,  jotka 

olivat kokeneet pitkäaikaisen työttömyyden ja siihen liittyvät henkiset, taloudelliset ja 

sosiaaliset ongelmat, mutta elivät ”polkunsa” sellaista vaihetta,  jossa olivat  huomanneet 

elämän  jatkuvan ja elämisensä laadun parantuneen. Yrityksen kursseilla oli myös 

mielenterveyskuntoutujia. Yritys  tarjosi  tilaisuuden  haastatella myös kuntoutus-  ja 

työnohjaajia  sekä muuta johtoa. Näin sain ohjaustoiminnan pitempiaikaistakin  

kokemusta käyttööni siitä sangen rikassisältöisestä jatkuvasta psykologisesta prosessista, 

jota tuossa ympäristössä oli jo käyty. Olin halunnut käydä tutkimushenkilöiden kanssa 

kahdenkeskeisiä keskusteluja ja koin tämän kohteen kokonaisuuden antavan siihen 

mainion työkentän. Pian haastattelut aloitettuani huomasin, että valintani oli hyvä, koska 

näytti siltä, että saisin  tarpeellista empiiristä perustietoa, mitä ei välttämättä löytyisi kuin 

kirjallisuudesta. Sosiaalinen yritys oli kiinnostava kohde myös uudenlaisena 

työympäristönä. Makserissa on viisi tuotanto-osastoa, sähkö-, puutyö-, metalli-

kokoonpano- ja tekstiiliosastot Lisänä on aloittava paperiosasto. Kaikilla 

osastoilla tapahtuu kuntouttavaa työtoimintaa. 

 

2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys
 

 

Käsittelen sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä työn ja työttömyyden viitekehyksessä, 

sen jatkumista tai johtamista työllistymiseen ja oman elämän hallintaan. 

 

Tutkimustyöni näkökulma on sosiaalipsykologinen. Tämä näkökulma säilyy, vaikka 

tutkimusotteen muotoutuessa, materiaalin keruun edistyessä sekä kirjallisuuteen 

tutustuessani  nousi esille niin psykologisia, sosiologisia kuin sosiaali- ja aluepoliittisiakin 

painotuksia.  
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Keskityin pitkäaikaistyöttömiin ja etenkin osatyökykyisten ja "omasta syystään" 

työttömäksi jääneiden pitkäaikaistyöttömien elämän ongelmiin ja heille tarjottuihin 

työllistymiseen ja omaan elämänhallintaan johtaviin palveluihin ja joissain tapauksissa 

henkilön omaan yritteliäisyyteen perustuvaan työnhakuun ja elämänkulun toiseen  

mahdollisuuteen  (ks. 4.5.1). Tutkimushenkilöt  voidaan  jakaa fyysisesti ja psyykkisesti 

osatyökykyisiin sekä moniongelmaisiin. 

 

Halusin tarkastella näitä asioita empiirisesti tutkimushenkilöitteni kautta. Kartoitin aluetta 

tehtyjen tutkimusten avulla (esim. Pietiläinen 2005). Otin mukaan  viimeisen 20 vuoden 

aikaista työllistämistoimien lainsäädäntöä (esim. Työllisyyslaki 1988), johon erilaiset 

työllistämisvelvoitteet ja myöhemmin työhönohjaus, työnohjaus ja monipuolisen 

kuntoutuksen tarjonta sisältyvät. Tarkoitukseni on kuitenkin tarkastella kuntoutusta 

sosiaalisessa yrityksessä niin kuin se juuri siinä toimii.  

 

Tärkeä painotus on työttömyyteen ajautumisen taustoilla ja vaikutuksilla sekä henkilön 

itsensä subjektiivisilla määritelmillä tilanteistaan ja mahdollisuuksistaan muuttuneissa 

elämän vaiheissa. Halusin tutkia kysymystä: mikä saa jonkun lähtemään 

tuntemattomallekin työllistymispolulle ja mikä saa toisen jättämään tilaisuuden 

käyttämättä? Toinen ja tärkein painotus on tuossa prosessissa joidenkin kohdalla 

tapahtuva positiivinen noste, voimaantuminen. Samoja asioita tutkin edellä mainittujen 

ohjaajien työssään keräämien objektiivisten kokemusten kautta.  

 

Tutkimusongelman kokonaisuuden alkaessa hahmottua jouduin tilanteeseen jossa piti 

päättää otanko mukaan syrjäisimpien alueiden palvelut ja painotanko 

työllistymisprosessiin olennaisesti kuuluvien viranomaistahojen (työvoimatoimisto, 

Kela sekä sosiaali- ja sairaanhoito-terveystoimi) välille muodostunutta sosiaalista  

kumppanuutta  (innovaationäkökulma), johon on viime vuosina uudella tavalla liittynyt 

myös yhteiskuntavastuuta ottava yritystoiminta, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset.   

 

2.1 Tutkimuskysymykseni  

Mitkä tekijät vaikuttavat pitkäaikaistyöttömän polkuun ”aallon pohjalta” 
voimaantumiseen sosiaalisen yrityksen organisoimassa kuntoutuksessa työpaikalla? 
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Tutkimuskysymyksen ratkaisuun toivoin päätyväni voimaantumisesta tehtyjen tutkimusten 

ja teorian avulla. Kiinnostukseni on tutkimushenkilöiden syrjäytymisen syissä ja taustassa 

sekä voimaantumisessa.  

 

Olen jakanut tutkimuskysymyksen seitsemään alakysymykseen jotka esitän seuraavien 

väittämien muodossa:   

 

1. Työttömyyden johtuessa henkilön ominaisuuksista, vajaakuntoisuudesta,  

elämäntavoista tai -tilanteesta eikä tuotannollisista (henkilöstä 

riippumattomista) syistä, on työllistyminen vaikeampaa ja voi johtaa 

pitkäaikaiseen työttömyyteen. 

2. Pitkäaikaistyöttömissä on yliedustus vajaakuntoisilla, joista on eniten  

psyykkisesti vajaakuntoisia. 

3. Nykyiset työvoimapalvelut eivät tavoita syrjäisempien seutujen työttömiä, joista 

heikoimmassa asemassa ovat osatyökykyiset.  

4. Työtön henkilö etsii  vaihtoehtoja elämäntilanteensa muuttamiseksi. Tämän 

toisen mahdollisuuden  etsiminen riippuu henkilön omasta itsereflektiosta. 

Henkilön motivaatiosta taas riippuu miksi jotkut  sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa olevat huono-osaiset eivät osallistu tai miksi jotkut osallistuvat 

tuettuun valmennukseen  

5. Pitkäaikaistyöttömän  työhistoriassa samat negatiiviset asiat ovat  toistuneet.  

6. Uskomukset ja opittu avuttomuus pitävät yllä työstä syrjäytymistä.  

7. Voimaantuminen tapahtuu teorian mukaisissa olosuhteissa.  

 

Väittämiä ovat ohjanneet työttömyyteen liittyvät teoriat ja voimaantumisen osalta 

voimaantumisteoria. Etsin aineistosta teorioiden mukaisia viitteitä työttömyysajan 

syrjäytymiskäyttäytymiseen, käännekohtia, voimaantumisen edellytyksiä, tunnusmerkkejä 

ja siihen johtavia prosesseja. Työttömyysajan  mahdollista muuta syrjäytymistä tarkastelen 

taloudellisesta, sosiaalisesta ja henkisestä näkökulmasta. Etenen siten, että esittelen 

kuhunkin ilmiöön liittyviä teorioita ja samalla haen niistä tukea ilmiöille.  
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2.2 Tutkimusmenetelmät         

Tutkimusaineiston keräämisessä olen käyttänyt puolistrukturoitua teemahaastattelun  

menetelmää, joka kuuluu kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelu on menetelmä, jossa kysymykset liittyvät tutkijan etukäteen 

määrittelemään aihekokonaisuuteen. Puolistrukturoinnilla tarkoitetaan sitä, että 

kysymykset ovat etukäteen valittuja, mutta niihin voidaan vastata avoimesti, kuten 

esimerkiksi mielipideasioissa. Näin saadaan  ka ikk ien  haastateltavien omaa tulkintaa 

ainakin likimain samoista asioista. Suoritin  lisäksi kaksi täydentävää lomakekyselyä. 

Kysymykset niissä olivat sovelletusti samoja kuin suorassa haastattelussa ja niihin 

saattoi vastata vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme  1982). 

 

Järjestin teemahaastattelujen päätteeksi myös kaksi lomakekyselyä. Toinen kohdistettiin  

pari viikkoa aiemmin Maks i-kurssinsa aloittaneille ja  toinen mielenterveyskuntoutujille.  

Tarkoitukseni oli saada täydentävää  lisätietoa tutkielmaani. Vaikka kyselyn tuloksilla ei 

ole tilastollista merkitystä, sain niistä jotain lisäystä aikaisempaan.   

 

Minulla oli myös useita tilaisuuksia tutustua Makserin ja sen sisaryrityksen 

Maketerin tuotantotiloihin, missä tapasin kurssilaisia ja työntekijöitä työnsä 

ääressä. Samalla sain hyvän kuvan työympäristöstä ja sen ilmapiiristä.    

 

Kvantitatiivisen, syitä selvittävän, ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erona on se,  että 

jälkimmäisessä riittää pienikin määrä tutkittavia henkilöitä, joilta kerätyt tiedot 

analysoidaan ja tulokset tekevät tutkittavan asian ymmärrettäväksi. Kvalitatiivinen 

tutkimus vastaa kysymyksiin ”miten” ja ”mitä”, se ei etsi varsinaisesti syy-yhteyksiä. 

Tutkielmassani on Alasuutarin (2001) esittelemä faktanäkökulma, jonka mukaan 

aineisto voi olla ”totta tai ei”. Todenmukaisuuden pyrin varmistamaan analyysissa, en 

suoraan haastattelutilanteessa. Haastattelujen aihepiiri oli sama kaikille 

tutkimushenkilöille, mutta kysymysten asettelu on jonkin verran poikennut eri 

kohderyhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien kohdalla. Kysymysten järjestys poikkeaa  

haastattelusta toiseen, koska haastateltavien kertomukset ja vastaukset toisinaan 

johdattelivat luontevasti aiheesta seuraavaan. Teemojen muotoilu on osaksi valmistelua 

analyysin rakentumiseen. Teemahaastattelu tapahtuu vuorovaikutuksessa. Se voikin johtaa 
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siihen, että haastattelijan omat näkemykset vaikuttavat haastateltavaan. Toisaalta 

haastattelijan tapa toimia voi rohkaista vastaajaa tiedon kertomiseen. Oleellista 

tällaisessa haastattelussa on, että vastaajien mielipiteet ja asioille annetut merkitykset ovat 

tärkeitä. Esitin omia tai yleisiä mielipiteitä joistakin asioista, mutta yritin tehdä sen niin, 

että haastateltavan oma kanta oli  jo  ilmaistu. Äänitin itse kaikki teemahaastattelut. (Ks. 

Liitteet)  

 

Olen käyttänyt vertailuaineistona aiemmin tehtyjä tutkimusaiheeseeni liittyviä 

tutkimuksia. Näin yritän löytää ja koota kestävää ja syventävää käsitteellistä tulkintaa 

tutkimustuloksille. 

 

2.3 Tutkimusalue ja -ympäristö, sosiaalinen yritys 

 

Tutkimusalue käsittää työhönottoalueen Itä-Suomessa ja siihen kuuluu kuuluu myös 

kaupunkeja ympäröivä, osin harvaan asuttu maaseutu. Pisin etäisyys keskukseen on 90 

kilometriä. Tutkimushenkilöiksi valitsin edellä lyhyesti kuvaamani prosessin osallisia, 

jotka ovat sosiaalisen yrityksen, ”Makserin”, kuntoutuksessa tai työsuhteessa, ohjaajina tai 

johdossa.   

Laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) tuli  voimaan vuoden 2004 alussa. Laissa 

määriteltiin perusteet, jolla yritys saa rekisteröityä sosiaalisten yritysten rekisteriin. Laissa 

on ehtona, että yrityksen työvoimasta tulee olla työllistettynä vähintään 30 % 

vajaakuntoisia (nykyään ”osatyökykyisiä”) tai pitkäaikaistyöttömiä. Suomessa oli 

lokakuussa 2012 rekisteröityneenä 168 sosiaalista yritystä.  

Sosiaalisen yrittämisen malli on merkittävä sosiaalinen innovaatio. Kehityssuunta näyttää 

olevan yhä enemmän kohti liiketoiminnallista ja ”kannattavaa” työllistämismallia, johon 

sisältyy myös kuntouttava työote. T yönantajapuolella on noussut esiin 

yhteiskuntavastuullisuus. (Ks. Pohdinta 12). 

Muutama yritys on käyttänyt seudulla toimivaa työvoiman palvelukeskus ”Palkkia” 

osaavan työvoiman rekrytointikanavana ja sosiaalisia yrityksiä alihankkijoina. Sosiaalinen 
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yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta osatyökykyisten ja 

pitkäaikaistyöttömien henkilöiden kuntoutus- ja työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä 

erityisiä tukitoimia. Työntekijöille maksetaan vähintään  työehtosopimuksen mukaista 

palkkaa. Kompensaationa työntekijöiden tuottavuusvajeesta tai alentuneesta työkyvystä on 

sosiaalinen yritys oikeutettu saamaan tietyin ehdoin työllisyyspoliittista palkkatukea. 

Makserin omistajataholla ei ole erityisiä vaatimuksia voiton tavoitteluun. Toiminta-

ajatukseen sisältyvä tavoitteellisuus työhön ja elämänhallinan kuntoutuksen järjestämiseen 

vaatii erityistä seurantaa.  

Ks. Grönberg & Kostilainen (2012), Pöyhönen & Karhu (toim.) (2008), Yhteiskunnallisen 

yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSern ja Syfo Oy.  

 

2.4 Tutkimushenkilöt 

2.4.1 Ryhmä ”kuutoset”
 

Ensimmäinen ryhmä koostui kuudesta 25 - 55 vuotiaista mieshenkilöstä. Heidän  

taustallaan on ollut pitkä työttömyyskausi tai useampia kausia. Ohjautuminen tähän 

kuntoutukseen kulki työvoiman palvelukeskus Palkin kautta (yksi oli valittu suoraan). 

Kaikki haastatellut ovat kotoisin Itä-Suomesta. Makserin kuntoutusohjaaja kokosi 

haastateltavat väljien kriteerieni mukaan; toivomukseni oli, että he ovat miehiä, joista 

yksi  tai  kaksi  alueen maaseutukunnista. Arvelin haastateltavien löytymisen olevan 

vaikeata, mutta kuusi miestä ilmoittautui alkutapaamiseen jo samana päivänä, 

toukokuussa 2008. Selvitin heille tutkimuksen tarkoitusta ja sisältöä sekä aikaisempaa 

toimintaani ja taustaani. Pyysin luvan haastattelujen nauhoittamiseen vain tutkimustani 

varten ja selvitin anonymiteetin suojauksen. Tiedot käsiteltäisiin luottamuksellisesti ja ne 

olisivat  henkilökohtaisia paitsi haastattelijan suhteen, joka voisi joutua tekemään 

tarkistuksia. Itse tiedon käsittely ja analyysi tapahtuisi täysin anonyymisti. Haastattelut 

perustuisivat vapaaehtoisuuteen ja keskinäiseen sopimukseemme. Sain myös 

suostumuksen myöhempiin jatkotapaamisiin. Haastattelujen kesto oli arvioimaani (1 - 2 

tuntia) lyhyempi, 32 - 80 minuuttia. Tein täydentävän haastattelukierroksen elokuussa 
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2008 ja yhden silloin sairaana olleen henkilön tapasin lokakuussa. Haastattelujen 

tarkoitus oli saada haastateltavien omia (subjektiivisia) näkemyksiä tutkittavista asioista.  

 

2.4.2 Lomakehaastattelut
 

Tarkoitukseni oli kerätä jo alussa perustietoa kuntoutettavista kyselylomakkeella. 

Keskustelujen alussa selvisi kuitenkin, että kysymysten asettelu tuli harkita uudelleen, 

enkä ollut varma olisiko vakituisten työntekijöiden tiedoilla riittävästi merkitystä koko 

tutkimuksen kannalta. Toinen esille noussut harkintaa vaativa kysymys oli 

mielenterveyskuntoutujille osoitettava kysymyksenasettelu. Siirsin tuon lomakekyselyn 

lokakuulle. Yksi r yhmä (14) koostui uusista Palkin kautta tulleista, pari viikkoa aiemmin 

Maksi-kurssinsa aloittaneista. Ohjaaja esitteli kyselylomakkeen ryhmätapaamisessa, 

jossa se myös täytettiin. Kaksi haastateltavaa  jätti vastaamatta, neljä oli halukkaita 

henkilökohtaiseen  haastatteluun. Toinen, mielenterveys-kuntoutujien (Miku) ryhmä (12), 

kokoontuu perjantaisin ja heille sovellettu kyselylomake täytettiin ohjaajan (tarvittaessa) 

avustaessa. Kaikki vastasivat, osin puutteellisesti ja kymmenen henkilöä ilmoitti 

halukkuutensa mahdolliseen myöhempään haastatteluun. Anonymiteetti suojattiin siten, 

että lomakkeissa oli juokseva numerointi ja sain jatkokyselyyn suostuvien numeron/nimen 

ohjaajalta. Jatkohaastatteluja ei järjestetty, koska katsoin jo kerätyn aineiston 

tutkimuksen kannalta riittäväksi.  

 

2.4.3 Kuntoutusohjaajat
 

Ammatillista kuntoutusta johtaa organisaatiossa kolme kuntoutusohjaajaa, joilla on 

sosionomin koulutus (AMK).  Yksi heistä, Mirkku vastaa Palkin valitsemien 

pitkäaikaistyöttömien työhön sekä elämänhallinnan ohjauksesta Maksi-kurssilla. Mirkulla 

on kokemusta ohjaustyöstä. Sosiaalialalla lapsi- ja perhetyön hänellä on kokemusta liki 

kaksikymmentä vuotta.  

Ohjaajat Outi ja Sirkka vastaavat Kelan lähetteellä osoitettujen mielenterveyskuntoutujien 

(mikulaiset)   Miku-ohjauksesta. Outi on ammatinvaihtaja. Hän valmistui sosionomiksi. 
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Sitä ennen hän oli hotelli-, ravintola ja -majoitusalalla. Sirkalla oli  sosiaaliohjaajan 

opistotason koulutus, sitten  sosionomin tutkinto (AMK).  

Haastattelin heitä 2 - 3 kertaa touko- ja elokuussa sekä keskustelin heidän kanssaan vielä 

lokakuussa. Teemat koostuivat samoista asioista kuin kuntoutettavilta kysytyt, mutta ne 

eivät liity  mitenkään edellä mainittujen, kuutosten, kertomuksiin tai elämään. Tämä 

asia sovittiin alussa ja kuutoset tiesivät sen. Halusin saada ohjaajilta pidempiaikaista 

kuntoutusnäkemystä ja laajempaa vertailtavaa materiaalia. Nauhoitettua haastattelu- ja 

keskusteluaikaa kertyi kultakin ohjaajalta vajaat kaksi tuntia. 

 

2.4.4 Työnjohto, työnohjaajat, toimitusjohtaja
 

Osa työhön ohjauksesta tapahtuu yritysten kuudella teollisella osastolla, joissa toimii 

normaali työnjohto, mutta kuntoutettavien työnohjausta hoitaa  myös  työnohjaaja, joka  

tunnistaa työntekijöiden sopivuutta erilaisiin työtehtäviin ja opastaa työn tekemisessä. 

Haastattelin elokuussa kahta  työnjohtajaa ja  kahta  työnohjaajaa, joiden suhde 

kuntoutettaviin ei ole oletettavasti niin läheinen, kuin  kuntoutusohjaajien, joilla on 

syvempi ja luottamuksellinen henkilöhistoria asiakkaistaan. Keskustelin useaan otteeseen 

yrityksen toimitusjohtajan, Jarmon,  kanssa Hän on kehittänyt Makserin palvelukonseptia 

myös muiden yhteiskuntavastuuta ottavien yritysten kanssa jo kuuden vuoden ajan ja on 

ollut suunnittelemassa kriittisesti liikeyrityksen periaatteella toimivaa sosiaalisen 

yrityksen mallia. Makserin erityispiirteenä on, että se tuottaa sekä teollista alihankinta- ja 

lopputuotetta  että inhimillistä toimintakykyä  ja sosiaalista pääomaa.   

 

Petri toimii työnohjaajana (ennen tukityöntekijänä) puupuolella sekä luottamusmiehenä 

yrityksessä. Edellisessä työpaikassa hän oli tiimin "kymppinä", ohjasi ja näytti ”miten 

homma menee”. Hänellä täytyy olla työnteon ”psykologista silmää”. Petri on tehnyt 

puuhommia 21 vuotta.  

Työnjohtaja Kerttu on ollut Makserissa 23 vuotta ohjaajana ja nyt vuoden työnjohtajana. 

Työnjohtaja Rauno oli aiemmin samassa isossa yrityksessä kuin nykyinen toimitusjohtaja 

Jarmokin.  Päätetyöskentelyn määrä lisääntyi siellä ja -- ei hirmusen paljon tykännyt istua 
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koneen eessä, että ennen haluaisin olla niinkun ihmisten kanssa tekemisissä, niin mie sitten 

Jarmolle sanoin, että jos sattuu olemaan tarvetta työntekijästä, niin ota yhteyksiä. 

Sittenhän se lähti -- .  Rauno vastaa metallista ja kokoonpanosta. Metallissa on vahvana 

apuna työn pitkäaikaiset  opastajat Jouko ja Pentti, joita en haastatellut.      

Toimitusjohtaja Jarmo kritisoi sitä, miten työkeskukset ovat muuttuneet yrittäjyyden 

suuntaan: ”  -- että on vanha työkeskus muutettu sosiaaliseksi yritykseksi ilman tätä 

bisness-osaamista, niin silloin siinä käy vähän hassusti. Siinä pitää omalla 

tulorahoituksella hoitaa se asia vaikkei niinkun meiänkään tapauksessa tarvitse omistajalle 

(iso liitto) tehdä rahaa, ei ole osinko-vaatimuksia, mutta täytyyhän meidän oma toiminta 

hoitaa. Siinä on niitä vaikeuksia että jos ei ole ollut bisnessmaailmassa mukana niin siinä 

on sen oppiminen.”  

”Entisen työnantajani palveluksessa, mistä tulin tänne kuusi vuotta sitten, ostin paljon 

Makserin sopimusvalmistusta. Itse lähdin siitä oravanpyörästä ´hetkeksi´ huilaamaan, 

ajattelin, että pari vuotta vedän henkeä.  Nyt olen kuusi vuotta vetänyt henkeä, eikä minulla 

niin hirveitä haluja sinne enää olekaan.” (Jarmo) 

Jarmolla on metallialan insinöörikoulutus. ”Edellisen johtajan jäädessä eläkkeelle hän 

sanoi että tuu sinä tänne, ja minä sanoin leikkisästi, että tee sinä sopimus niin minä tulen. 

Sitten soitti talousjohtaja ja pyysi haastatteluun mihin menin vielä leikkimielellä, mutta hän 

sanoi, että tule meille töihin. Sitten piti vähän aikaa miettiä, että mihis minä oikein haluan. 

Sitte kun tulin töihin ja näin ketkä olivat hakeneet paikkaa, niin kysyin: minkä tähden 

valitsitte tällaisen insinöörin ettekä näitä sosiaalijohtajia? Mieleeni on ikuisesti jäänyt 

talousjohtajan sanat”:  

”On helpompi opettaa insinöörille pehmeitä arvoja kuin talousjohtajalle bisnestä”.   

 

2.5 Analyysimenetelmä 

 

Haastatteluäänityksiä kertyi 15 tuntia. Haastateltavat nimesin uusilla nimillä. Kirjoitin 

aineiston sanatarkasti tekstiksi, jota kertyi lähes 300 sivua. En kuitenkaan merkinnyt 

äänenpainoja, vaan ne on korostettu tarvittaessa tekstiin.  
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Käyttämäni laadullisen sisällönanalyysin (Alasuutari 2001) keinoja ovat havaintojen 

jako teemoihin, pelkistäminen (tiivistäminen) ja yhdistely. Purin aineiston osiin ja 

poimin kokonaisuudesta teorioiden mukaisesti laadittujen kysymysten vastausten 

asiasisällön. Sitten erotin muut esille nousseet merkityksellisiksi arvioimani tiedot. 

Käsitteellistin palaset kysymysrungon mukaan ja jaoin ne sitten merkitysten mukaan.   

 

3 Aiheeseen liittyviä käsitteitä
 

3.1 Tuettu työllistäminen  

Termi ”tuettu työllistäminen” (supported employment) juontuu Yhdysvalloista (laki 1992). 

Se tuli Suomessa tunnetuksi 1990-luvulla mm. Kehitysvammaliiton kautta. Vajaakuntoisten 

ja vammaisten osuus työttömistä oli koko Euroopassa työjärjestö ILO:n (1980) mukaan 

normaalia työttömyyttä suurempi. Suomessa haluttiin kehittää heille innovatiivisia 

työllistämisen keinoja. Tuettu työllistäminen ei ole menetelmä, vaan periaate. Tuetun 

työllistämisen käsitteeseen johti uusi ajattelumalli, ”tukiparadigma”, joka perustui 

ymmärrykseen siitä, että tukea tarvitsevalla henkilöllä on oikeus saada yhteiskunnan 

palveluita, kuten työllistämistoimia. Yhdysvalloissa oli jo pitkään vaikuttanut laitostamisen 

vastainen mielipide. Uusi paradigma puolsi yksilön kykyjen käyttöä ja yksilöllisyyden 

toteuttamista. (Pirttimaa 2003) 

Kehitysvammaisten avohoitoa oli aloitettu jo 1980-luvulla. Tuettu työtoiminta kohdistui 

aluksi juuri työhön valmennukseen työpaikoilla. Työvalmentajan  rooli oli avainasemassa. 

Siihen liittyi myöhemmin samassa yhteydessä toteutettu pedagoginen, sosiaalinen 

valmennusote. Tuetun työllistämisen perusta kiteytettiin neljään perusarvoon, jotka ovat: 

itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, mielekäs työllistyminen ja osallistuminen. 

(Pirttimaa, 2003) 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa vähennettiin maassamme 1990-luvulla, mikä johti 

avohoitopaikkojen nopeaan lisääntymiseen. Innovatiivisiin kokeiluihin saatiin rahoitusta. 

Tuolloin perustettiin VATES, vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiö, sekä FINSE, 

Suomen tuetun työllistymisen verkosto. Aikaisemmin perustettuja työkeskuksia, jotka 

saattoivat toimia ns. suojatyöpaikkoina, riippuen tuetun henkilön ominaisuuksista, 
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kehitettiin aktiivisemmiksi työvalmennuskeskuksiksi. Niissä valmennettiin myös 

pitkäaikaistyöttömiä ja muista erityisistä syistä vajaatyökuntoisia henkilöitä. Kehitys johti 

kohti sosiaalisia yrityksiä ja niistä annettu laki (2003) määrittelikin niiden toimintaa ja 

mahdollisuutta palkkatukeen. Tuettu työllistäminen alkoi kehitysvamma- ja 

mielenterveystyöstä kehittyen sittemmin myös fyysisesti vammautuneiden henkilöiden 

työllistämistyöhön, johon Kuntoutussäätiö tuli mukaan. (Pirttimaa 2003). Ks. myös 

työministeriö (2005).  

Tuetun työllistymisen palvelustandardit, työsuhteinen palkkatyö, integroitu työyhteisö, 

työpaikalla tapahtuva koulutus ja tukipalvelut (ks. Puolanne & Sariola  2000).  

 

3.2 Hyvinvointi 

 

Pohjoismaisen hyvinvointisosiologisen lähestymistavan mukaan hyvinvointi tarkoittaa 

yksilöiden resurssien hallintaa. Resurssiperustaisen hyvinvoinnin käsitteen rinnalla on 

hyvinvoinnin subjektiivisuutta korostava lähestymistapa, jonka mukaan hyvinvointi 

määrittyy yksilöiden kokemuksina ja tulkintoina. Subjektiiviselle lähestymistavalle  tukea 

tuovat sellaiset empiiriset havainnot, joiden mukaan ihmisellä on taipumus tulkita 

ulkoisesti samanlaiset elinolot eri tavoin.  Heikoissa aineellisissa olosuhteissa voi elää 

onnellisia ihmisiä ja päinvastoin. (Heikkilä & Kautto 2002, 20 - 21).  

 

Varis (2005) on tutkimuksessaan käyttänyt subjektiivista lähestymistapaa empiirisen 

aineiston tukena, koska tutkimuskohteena on taloudellisten mittareiden mukaan 

yhteiskunnan pienituloisin ryhmä. Hän on tarkastellut maaseudulla asuvien 

pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia heidän omina kokemuksinaan, joita tutkijana on 

sitten jäsentänyt ja tulkinnut. Hyvinvointi on yksi voimaantumisteorian käsitteistä (Ks. 

Voimaantuminen 6)   

 

3.3 Työvoimapalvelujen kehittäminen 

Työvoimatoimistojen palvelukeskukset on mainittu sosiaaliseksi innovaatioksi. Itä-
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Suomeen perustetut palvelukeskukset olivat uudenlainen tapa hyödyntää EU:n 

rakennerahastojen varoja työllisyyden hoidossa. Perustettiin seudullisia hankkeita 

riittävän isoilla alueilla. Keskusten  tavoitteena oli parantaa pitkään työttömänä olleiden 

valmiuksia työmarkkinoille. Niihin koottiin ”saman katon alle” kaikki vaikeimmin 

työllistyvien palvelutarjoajat: sosiaali- ja terveystoimi, Kela ja TE-keskus, jotka ovat 

tiiviissä yhteydessä käytännön toteuttajiin. Palvelukeskukset ovat moniammatillisia 

verkostoja, joissa palveluita tarjotaan koordinoidusti samoissa tiloissa. Keskuksissa 

edistetään toimintaan osallistuvien henkilöiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista 

tai muun, henkilön kannalta mielekkään ratkaisun löytymistä. Olennaista on yksilön 

elämäntilanteeseen sopivan joustavan polkumallin löytäminen. Asiakkaat hakeutuvat 

palvelukeskuksiin työvoimatoimistojen kautta tai oma-aloitteisesti. Palvelukeskusten 

toiminta perustuu eri viranomais-, kunta-, yritys-, oppilaitos- ja yhdistystahojen väliseen 

verkottumiseen ja kumppanuuteen Tämän uskotaan olevan hyödyksi niin työnhakijoille, 

työnantajille kuin viranomaisillekin. Tarkoituksena on  maksimoida yhteistyön hyödyt. 

Palvelukeskusmalli osoitti pian toimivuutensa ja levisi koko Suomeen.  

(Ks. Työvoiman palvelutoimistot: http://www.typanet.net/fi/reimari).  

 

Mustonen (1998, 41 - 52) on  muodostanut erilaisten työurien kuvaukset työttömyys-  ja 

työkuukausien avulla tarkoituksenaan saada tutkimukseensa muuttujat lyhyt- ja 

pitkäaikaistyöttömien väliselle vertailulle. Erona Aho et. al. (1996) kuvaustapaan on 

työttömyys- vs. työllisyys -aikarajojen käyttö. Aho et. a l. (emt.) käyttää määrittelyissä 

suhteellisia lukuarvoja, Mustonen puolestaan määrittelee rajat kiinteillä luvuilla. 

Pitkäaikaistyöttömyys määritellään laissa, mutta sen juridisella määritelmällä en usko 

olevan merkitystä työni kannalta.  

 

3.4 Työttömänä maaseudulla 

Tutkimuksessaan Varis (2005) on ottanut kansalaispalkan ja maaseudun tekemättömän 

työn esille syrjäisten alueiden työttömyyden ratkaisemiseksi. Tulokset eivät kumoa 

ajatusta näistä ratkaisuehdotuksista, mutta eivät johda vielä pitkälle. Omin voimin 

rakennettu koti, vastuu vanhemmista ja mahdollisuus oman auton käyttöön sekä myös 

toisen puolison työpaikan sijainti vaikuttaa maaseudulla etäisen työn perään lähtöön ja 

http://www.typanet.net/fi/reimari
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niillä on merkitystä  poismuuttoon. Voi ajatella, että syvällä maaseudulla asuva 

vajaakuntoinen on syrjäytynyt työvoimapalveluista. (Varis 2005) 

  

3.5 Sosiaalisen  verkoston osalliset 

 

Pahl ja Spencer (2004) ovat kehittäneet mallin sosiaalisten alayhteisöjen 

määrittelemiseksi. En käytä tässä tutkimuksessa mallia sellaisenaan, mutta sain siitä 

ajatuksen määritellä jotenkin henkilön suhteet sukulaisiin, ystäviin, tuttuihin ja 

työtovereihin. Sosiaalisen verkoston osallisten kriteerit jaoin mallin mukaan ulkoisiin 

(myöhemmin kehittyneisiin) ja luontaisiin (omaiset ja lähisukulaiset) suhteisiin. 

Suhteessa oli tarkoitus tarkastella sen kestoa ja jatkuvuuden tunnetta, yhteydenpidon 

tiheyttä, läsnäolon tunnetta ja tunnetta yhteisistä asioista. Tunnesiteen ominaisuuksista 

halusin tarkastella sen voimakkuutta, riippuvuuden ja tuen osuutta, luottamuksen ja 

uskoutumisen astetta sekä tunnetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. 

Kysymyksenasetteluni ei tuonut näitä seikkoja tarpeeksi esille, vaikka lisäsin syvyyttä 

toiselle haastattelukierrokselle, eikä se tuottanut juurikaan lisäarvoa tuloksiin.  

 

4 Kuntoutujien taustaa
 

Makserin kuntoutukseen tulee mielenterveysongelmaisia, pitkäaikaistyöttömiä ja 

osatyökykyisiä. Lähettävä taho voi olla työvoimatoimisto, työvoiman palvelukeskus Palkki, 

sosiaalitoimisto, Kela tai mielenterveysyksikkö.  

 

4.1 Kuntoutujien taustaa  

4.1.1 Työsuhteet ja taustaa ohjaajien kertomana
 

Makserin kuntoutusohjaajien ja muun osallisen henkilökunnan näkemykset asiakkaittensa 

taustoista vaihtelevat sen mukaan onko taustalla mielenterveyshäiriö (mikulaiset) vai 
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pitkäaikaistyöttömyys tai osatyökykyisyys (maksilaiset).  

Mikulaiset 

Miku-asiakkaan lähtötilanne kartoitetaan tulovaiheessa - onko hänellä muita elämän osa-

alueita joilla kaipaa apua, tai asioita jotka ovat jääneet ”retuperälle”?  Ne voivat olla 

asumiseen liittyviä asioita, päihdeongelmia tai raha-asioita. Mielenterveydelliset ongelmat 

ovat voineet olla jo perheessä. Kaikilla mielenterveysyksikön kautta tulleilla on 

diagnoosina masennus, kaksisuuntainen mieliala- tai persoonallisuushäiriö tai skitsofrenia. 

Masennusdiagnooseja on hyvin eriasteisia: ”Esimerkiks yks nuori alle 25-vuotias, jolla on 

todella tiukassa se, mutta siellä masennuksen takana olevat syytkin on niin tiukassa, et 

siellä on paljon, mistä pitää poisoppia, niin siks se kuntoutuminen on niin äärimmäisen 

hidasta, eikä meinaa päästä sieltä masennuksen alusta pois”.  

Miku-ohjaaja Sirkka arvelee, että mielenterveyshäiriöt ovat muuttaneet luonnettaan viime 

aikoina: ”Ja silloin 2000-luvun alussakin niin diagnoosit oli melkein järestään 

skitsofreniaa -- .” Tukipalveluita, kuten psykoterapiaa, järjestetään tarpeen mukaan.   

Miku-kuntoutujien edeltävä työsuhde tai työttömyysaika on ollut hyvin vaihteleva. 80 %:lla 

heistä työttömyysjaksot ovat 5 - 10 vuoden mittaisia. Hyvin pieni osa on ollut vain pari 

kolme vuotta työttömänä. Moni on ollut avoimilla työmarkkinoilla ja vain harva heistä on 

aikaisemmin työllistynyt tämän tyyppisissä sosiaalisissa yrityksissä. Viimeaikaisten 

mikulaisten taustalla on enemmän työttömyyttä kuin työllisyyttä.  

Työttömyysaikanaan moni on akuutissa vaiheessa ollut sairaalassa. Muuten kuntoutujat 

ovat olleet pääasiassa kotona, joku on osallistunut päivätoimintaan. Jokaisella on 

omahoitajana joko mielenterveysyksikön tai terveydenhuollon sairaan- tai terveydenhoitaja 

tai joku muu. 

Miku-kursseille tulee verran nuoria, joilla ei ole ollut minkäänlaista työtä yläasteen jälkeen 

tai ammatillinen koulu on jäänyt kesken. Mielenterveydelliset asiat ovat nousseet sitten 

työelämässä esiin ja työsuhde on katkennut sairastumiseen:”-- eniten niin heillä on se et on 

vaan sairastunut joko nuorena tai sitten on joku burn-out ollut -- .” (Sirkka) 

Näyttää siltä, että mielenterveyssairauden puhjetessa myöhemmässä vaiheessa aikuisiällä, 

työssäkäyvän henkilön työkyky alenee tai katkeaa. Miku-ohjaaja Sirkan mukaan sairaus 
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onkin usein työperäinen. Stressitekijät tai huono työyhteisö voi laukaista 

masentuneisuuden.  

Miten mielenterveysongelmainen, joka jää työttömäksi, näkee tilanteensa? Onko hän 

helpottunut kun työstressi poistuu vai murehtiiko hän?  

”Kyllä (helpottaa),  jos se sairastuminen johtunut vaikka että se on saanut sen kipinän 

sieltä työyhteisöstä ja sitä kautta on tullut sairastumista, niin on ihan erilainen lähtee 

palaamaan sinne, koska on jo pelko siihen et tuleeks tää toistumaan.” (Sirkka)  

” -- vois olla -- no tietysti ne kenellä on ollu jo kaikenlaisia harrastuksia, kalastusta -- 

lukemista -- tällasii, niille ikään kuin tärkeille asioille saattaa olla aikaa.” (Sirkka) 

Maksilaiset 

Maksi-ohjaajalla on tiedot kuntoutujien edeltäviltä työttömyysajoilta, joissa on myös suurta 

keston vaihtelua. Syyt maksikurssilaisten ja täällä työllistettyjen aikaisempien työsuhteiden 

päättymiseen ovat irtisanominen tuotannollisin perustein (harvoin), purettu koeaikana, muut 

syyt, esim. alkoholin käyttö ja oma irtisanoutuminen.  

Työttömyyden yksi myönteinenen asia on se: ” -- että saa olla lapsen kanssa esimerkiksi 

varsinkin ja voinut viettää aikaa, ja kun sanoin että joillakin kuitenkin on, suurin osa näitä 

minun asiakkaita on näitä sinkkumiehiä, mut on saanut viettää sitä laatuaikaa lapsen 

kanssa ja on saanut siitä ehkä -- kerätä voimia sitten -- että osa on ollu sitten -- niin aika 

uupuneitakin.” (Mirkku) 

Työnohjaajalla ja -johtajilla ei ole samaa taustatietoa eikä käsitystä kuntoutettavasta kuin 

kuntoutusohjaajilla. Siksi työnohjaaja Risto joskus ihmetteleekin, miksei joku ole jo 

vapailla työmarkkinoilla. Hänellä onkin mahdollisuus luoda oma käsityksensä uudesta 

henkilöstä ilman suurempia ennakkotietoja: ” -- oon pyrkinyt tällä lailla kattomaan 

minkälainen kaveri on, että en hirveesti ottanut tätä taustaa -- Mikulaisista kyselen 

ohjaajilta, mutta jos on jotain, mitä johtamisessa pitää tietää, niin silloin kurssinohjaaja  

on siitä puhunut.”   

Työnjohtaja Kerttu on usein huomannut epäröintiä tulokkaiden keskuudessa: ”-- niinhän se 

oli varmaan aika spontaani reaktio kaikilla, et ku ollaan oltu työttömänä ja sitten tullaan 
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tänne, ja se on tavallaan ehkä viimenen vaihtoehto, -- mut ne jotka sielt tulee ovat ehkä 

vähän sillä vireellä, et ohan se nyt lähettävä silleen, että kun ei oo vaihtoehtoja.”  

Työnohjaaja Riston mielestä kynnys tulla tänne on madaltunut. Entisen työkeskuksen maine 

on muuttunut. Alussa henkilöt ”vähän niinkö arasti tätä paikkaa”. ” -- kilpaillaan 

samanlaisilla työmarkkinoilla kuin tavallisetkin yritykset. Että ehkä, mitä on kuullut 

kuntoutusohjaajia, niin on sanonut et ekana, kun pitkäaikaistyötön tulee, että tavallaan 

pakotetaan  jotkuu lähtemään -- mut sit ne on kumminkin tykännyt olla täällä.”  

Koulutuksella  hankittu  ammatti  ei  aina  takaa  viihtymistä  alan  työssä:  ” -- tässä kuuntelin 

miten eräs monipuolisesti kouluttautunut naishenkilö viime kurssilla kerto, mitä on tehny; 

lähihoitaja- ja toimistotyön koulutus, et luulis lähihoitajankiin työllistyvän aika hyvin, 

mutta jos ei kaikki mee putkeen niin sitä ei -- .” (Risto) 

 

4.1.2 Kuutosten taustat
 

Patun (39) lapsuudessa on ollut selkeitä huonoja ja hyviä jaksoja. Äiti elää, isä on kuollut. 

Patulla on neljä vanhempaa siskoa ja nuorempi 30-vuotias velipuoli. Vanhemmat erosivat 

Patun ollessa pieni. Äidin kanssa välit ovat hyvät, kuten velipuolenkin, jonka kanssa Patu 

on asunutkin. Isäpuolen väkivaltaisuus Patua ja äitiä kohtaan johti Patun muuttoon 

isovanhempien luokse, missä hän sai parasta tukea. Patu pitää sitä lapsuutensa parhaana 

aikana. ”Ihanimmat ihmiset mitä tääll on ollu.” Patu arvelee isäpuolen väkivallan olevan 

syy heikkoon menestykseensä ala-asteella. ”Se oli aika kireetä, -mie tavallaan pelkäsin 

isäpuolta -- isäpuoli kuoli, puoltoista vuotta sitten viinaan”. Mutta yläaste meni hyvin. 

Isänsä erottua naisystävästään Patu asui isän kanssa. 

Ammattikoulua Patu kävi vain pari kuukautta. Koulu ei kiinnostanut, ”se ei iskenyt, mie en 

oo ollut kouluihminen erinäisistä syistä”. Peruskoulun jälkeen Patu oli kesän sikalassa 

töissä. Makserissa oli lyhyt työjakso ennen armeijaa. Sitten hän oli pätkittäin Makserissa 

työkokeilussa ja työharjoittelussa. Kuntoutuskurssin Patu kävi Makserissa ja kurssin 

jälkeen palkallisessa työkokeilussa puoli vuotta. Maksi-kurssin hän kävi jo vuonna 2007, 

välillä muutaman kuukauden töissä pienoismallifirmassa ja sitten Makserissa uudelleen 

vuoden 2008 alusta. Lyhyet työsuhteet, joiden välissä on työttömyyspätkiä, ovat olleet 
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määräaikaisia joten ne valmistivat työttömyyteen. ”Mulla ei  koskaan ollut vaikeutta sen 

työttömyyden kanssa. Tietysti rahaa on vähemmän sen mukaan.” Työttömyyskorvauksen 

lisäksi on ollut pakko hakea toimeentulotukea. 

Patu tähdentää motivaation merkitystä työssä: ”En tiettyihin paikkoihin --  et minä en mene 

työhön, mistä minä en pidä, ei siitä sitten  tuu mitään.”  Nuoruudessa Patusta tuntui, ettei 

jaksaisi. Enää ei ole sellaisia paineita. Patun motto onkin: ”Mie otan päivä kerrallaan et 

mie en suunnittele mitään.” Patu ”ei synkisty, ei turhaudu, eikä istu kotona yhessä 

nurkassa tekemättä mitään, mie aina jotakin tekemistä keksin”.  Patu tykkää olla ja tehdä 

työtä omissa oloissaan eikä koe yksinoloa ahdistavaksi. Patun alettua seurustella kaveripiiri 

pieneni: ”Enkä mie tarvii isoo kaveripiiriä.” Nykyisellä työpaikalla syntynyt kaveruus on 

kuitenkin toimivaa - musiikki on yhteistä. Kaverit hyväksyvät toisensa ystävinä ja aina 

tiukan paikan tullen auttavat toisiaan. Sisarukset piirissä eivät juuri ole puhuneet ikävistä 

perhetapahtumista, kuten erosta ja kuolemasta.  

Työsuhteiden vaihtuvuudella ja työttömyysajoilla tasaluonteiselta vaikuttava Patu ei näe 

olevan vaikutusta hänen omaan halukkuuteensa pitää yhteyttä muihin. Hän ei myöskään ole 

kokenut muiden karttavan häntä työttömänäkään. Patu ei kuulu mihinkään yhdistykseen.  

Patusta kehittyi minulle käsitys viisaasta pohdiskelijasta, joka ottaa päivän kerrallaan, mutta 

suhtautuu ihmisiin vakavasti, mikä näkyy menneen elämän kokemusten pohdinnassa ja 

myös avokumppanien arvostamisessa. Hän ei näytä olevan katkera menneistä. Patua ei saisi 

vertaistukeen mukaan! Syynä on tottumattomuus yleisön edessä, mistä hän kertoo pari 

esimerkkiä: ”Mie oon kammoksunu koulunäytelmistä lähtien. Se riitti kun 

joulunäytelmässä, pien sivurooli oli, kävelin kaapu päällä  niin mie kompastuin sen kaapun 

kanssa (naurua).” 

Arton, 45, avioliitto kariutui lasten ollessa 1- ja 5-vuotiaat. Nuorempi lapsi jäi isän hoiviin. 

Lasten äiti kuoli pian. Lasten kanssa suhteet ja puhevälit ovat hyvät ja heidän elämänsä on 

”raiteillaan”. ” -- nuoremman kans, nytten kun se vasta valmistu, niin minä vähän kyselen 

että pärjääks se, tarviiks se? Hyvinhän tuo on pärjännyt kun ei oo paljon tarvinnu.” Artolla 

on kaksi siskoa, joiden kanssa on ”-- jonkun verran tekemisissä -- tietysti kun meillä 

lapsilla on mökki tuolla”. 

Jäätyään työttömäksi ”Leipomosta” Arto oli paljon omissa oloissaan ” -- kun se oli sitä 
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mitä se oli”. Hänellä ei ollut harrastuksia, mutta kesällä hän touhusi mökillä. Leipomosta ei 

ole kavereita, joiden kanssa olisi yhteydessä. ” -- kun mä tein yövuoroo, niin ei meitä ollut 

siellä kun muutama, taikinantekijä,  paistaja ja minä leiväntekijä. Et kun muuttu se työ, niin 

minä läksin jo kämpille.” 

Alettuaan toipua masennuksesta, koheni myös Arton halu olla tekemisissä kavereiden 

kanssa. ”-- joo kyll sitä pikkuhiljaa kun rupesin -- se (terapia) oli kuitenkin ihan mukava.” 

Työttömyysaikana hän tapasi  jonkin verran koulukavereitaan. Nykyisin kavereita on 

vähän, mutta yhteydenpito on molemminpuolista.  Harrastuksia ei ole löytynyt. ”-- kyllä se 

melkein jää siihen että lähetään viikonloppuna johonkin vähän ottamaan.”  Hän ei tuona 

aikana matkustellut missään. Arto kuuluu ammattiyhdistykseen. Artolle kysymykseni 

hänen halustaan rajanvetoon muihin ryhmiin oli outo: ”Een mie sillai ikinä oo ajatellut että 

pitäis jotain rajoja vetää.” 

Arto kuvailee aikaa, jolloin vanhemmat asuivat vielä kotona: ” – kun äiti oli vielä kotona, 

se oli hyvin heikko, että aika paljon olin siellä sen kaa ukkoa jeesaamassa -- mie oikeestaa 

sitä aattelin vähän lopuksi kun rupes olemaan sitä masennusta, niin kuitenkin pysty 

olemaan mutsin kans, ne oli sen verran vanhoja isäkiin, siinähän se meni pari vuotta.”  

Viimeisen työsuhteen päättäminen oli vapaaehtoinen, vaikkakin vaikea masennus oli siihen 

pakottava syy. Artolla ei ollut voimia lähteä uuden työn hakuun. Hän ei saanut mitään 

tehtyä ja hän arvioi ettei hänestä ollut silloin kunnon työntekijäksi. Arto hakeutuikin A-

klinikan terapiaan, missä hän kävi viikottain vuoden ajan (saman) terapeutin luona. 

Terapian aikana hän ei hakenut työtä, eikä liioin sairaslomaa. Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi 

ollut juopottelun jatkaminen: ”Täytyy sanoa, että minä olin silloin aika – pohjalla  ja sit 

siinä oli masennusta ja mikähän se diagnoosi nyt oli, erittäin vaikea masennus se kai oli.”  

Terapian jälkeen Arto hakeutui työvoimatoimistoon ja vuotta myöhemmin hän aloitti 

kuntoutujana Maksi-kurssilla. Pieni työtapaturma keskeytti kurssin, mutta Arto sai jatkaa 

määräaikaisessa työsopimussuhteessa kokoonpanolinjalla. Sopimus on nyt katkolla, mutta 

näyttää siltä, että hän saa jatkosopimuksen vuodeksi. Taloudellisesti tuo kahden vuoden 

aika ei ollut Artolle vaikea, koska hän sai liitosta korvausta.  

Mauri on 35-vuotias poikamies, ”seurustelutasolla”. Lapsuuden perheeseen kuului äiti ja 

Mauri, isä kuoli Maurin ollessa kolmevuotias. Mauri asuu kotikirkonkylässä äitinsä (75) 
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kanssa. Maurin ammattikoulu jäi yhteen vuoteen. Työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja 

melko lyhyitä. Niiden välillä on ollut työttömyyskausia, joista viimeinen oli pitkä, neljä 

vuotta. Työttömyysaikana ” -- mä luuhailin enimmäkseen kavereitten luona mut nyt -- 

päivärytmi on taas toinen ja tosi paljon muuttunut tilanne”. Yhteydenpito äidin kanssa 

säilyi, mutta  Mauri toteaa: ”Tottakai sekin on paljon parempi tai semmonen kun on saanut 

töitä niin.”   

Kaverisuhteet ovat pitkän työttömyyden aikana pysyneet samoina, mitään rajanvetoa 

muihin ei ole. Yhteydenpito on vastavuoroista. Työttömyysaikanakin Mauri oli yhteydessä 

kavereihin, jotka olivat tuttuja aikaisemmista ”keikkatöistä”, mutta ei muihin entisiin 

työkavereihinsa. Nyt aika on tiukemmassa ja tapaamiset ovat harventuneet. Kahden 

lapsuusaikaisen  kaverin kanssa on hyvä ystävyyssuhde ja ystävykset tapaavat toisiaan. 

Lähes kaikki kaverit tuntevat toisensa, mutta ydinporukan kesken ollaan enemmän 

tekemisissä. Keskustelut pyörivät tietotekniikan ja tekniikan ympärillä.Yhdellä kaverilla on 

juuri hankittu uusi tietokone. Politiikasta ei keskustella.  

Äidin kanssa Mauri keskustelee kummankin asioista, mutta hän painottaa myös kavereiden 

merkitystä tiettyjen asioiden puimisessa: ”No on tietenkii, kyllä aina on välillä sellasta 

juttuu, että silloin tällöin tarvii välillä juttuseuraa ja oikeestaan on vähän helpompi 

kaverille jutella kun äidille.” Mauri kuuluu ammattiyhdistykseen.  Töihin tai kurssille 

lähteminen on hankalaa, kun on ollut pitempään poissa: ”-- et mäkin olin samaan aikaan 

kun tänne tulin että mikähän tuokaan nyt ois omiaan ynnä muuta, mutta sekin -- olin tosi 

pahasti väärässä siinä tilanteessa.”  

Tuomas (57) on metallimies ja puuseppämestari, joka asui pääkaupunkiseudulla yli 20 

vuotta. Nyt hän asuu läheisessä kirkonkylässä. Tuomas on ollut avioliitossa vuodesta 1994. 

Aikaisemmin hän oli avoliitossa, josta on yksi tytär. Lapsuuden maatilakodissa olivat 

vanhemmat, joista äiti elää, isä kuoli vuonna 1985. Tuomas teki nuorena töitä kotitilalla ja 

oli apuna koneellisissa metsätöissä. Ammattitaitoa kertyi 17 vuoden ajan työstä 

”Alumiinissa”, metallitehtaalla. Mutta sieltä Tuomas joi itsensä ”pihalle”.  

Pitkä ja stressaava kolmivuorotyö oli nyt takana ja elämää piti selvitellä: ”Vähän reilu puol 

vuotta olin ihan työttömänä, sit rupes työkkäristä ehottaa jotain semmosia 

täydennyskursseja, niin mie arvelin että en mie tässä iässä enää kehtaa lähteä semmoseen, 
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mikä ei kiinnosta ja sit ite kattoin tota Karjaalla ois ollu puusepän -- ikäni tykännyt 

puutöistä, että vaikka oli sinne 50 kilometrin matka -- .” Aktiivisen alan vaihdon jälkeen 

Tuomas oli viiden vuoden puusepänkoulutuksessa, josta valmistui puuseppämestariksi. 

Aikaisempi koulupohja on kansakoulu. Puusepän kursseihin sisältyi työharjoittelua 

yhteensä yli vuoden verran. Kurssien välillä Tuomas oli lyhyissä työsuhteissa. Puuseppänä 

hän haki itse aktiivisesti alan töitä: ”Mä kattelin koko maan työpaikat ja rupesin soitteleen, 

-- olin lyhyissä työsuhteissa, sekään ei taas kestänyt ku puolisen vuotta -- .”  

Makserissa Tuomas aloitti (ilman Maksi-kurssia) alussa puuosastolla puolen vuoden 

sopimuksella. ”Kuormalavoja paukuttelen – se on aika kaukana puusepäntöistä.” Tuomas 

on kokenut tämänhetkisen työn itselleen sopivaksi ”-- kyllä se peukalon pyörittelyn 

voittaa”. Palkka voisi olla isompi kun työmatkoihin menee rahaa: ” -- eihän meiän (vaimo 

käy myös töissä) kummankaan yksin kannattais käyä -- .” Hän saanee lisäaikaa jonkun 

kuukauden kerrallaan. Taloudellisen pärjäämisen pohjana on ollut ansiosidonnainen 

työttömyyspäiväraha. 

Tuomaksen tilanne Alumiinin jälkeen ei juurikaan vaikuttanut puolisoiden väleihin, mutta 

entisiin työkaverisuhteisiin uusi tilanne vaikutti. Suhteissa tapahtui ”vaihtoa”: ”No aika 

paljon kyllä siinä mielessä kun keilaamassa käytiin, niin sekin on jäänyt sitten. Tuli ihan 

muutama, saatto olla -- tai ei uusii kavereita varsinaisesti, mutta semmosii kavereita jotka 

ei aikaisemmin olleet kavereita, senkin takia, että ryyppääminen jäi. Vanhat ryyppykaverit 

katosivat”. Etelän aikoina oli paljon kavereita, mutta ystäviä vähemmän. Etäisyys on 

erottanut. Työttömyyden aikaisten kavereiden keskeinen yhteydenpito on ollut vähäistä, 

mutta molemminpuolista. Nyt Tuomaksella ei ole vakituista miesporukkaa, mutta uuden 

asuinpaikan naapurisuhteista Tuomas on iloinen: ”-- että, ihan nyt muutama lähinaapuri 

siinä nyt on. Ne on sit hyviä kavereita.” 

Naapureiden myönteisestä aktiivisuudesta Tuomas kertoo saaneensa (pyytämättä) 

puolisonsa kanssa autokyytejä kaupunkiin ostoksille. Toinen naapuri luovutti 

kakkosautonsa Tuomakselle,  joka kunnosti siitä kulkupelin. Mutta seinänaapuruudesta on 

tullut vähän ongelmallista: ” -- noista naapureista, tää mies on 70, rouva on 73 ja ne 

ruvennu taas hirveesti ottaa alkoholia.”  

Kesällä Tuomas kalastaa virvelillä lähinnä rannalta, mutta: ”Naapurin rivitalosta eräs 



25 
 

isäntä jutteli, et hänen kanssaan vois lähtee tuota pohjaongellekkii joku kerta tässä.”  

Omasta halustaan olla yhteydessä muihin ihmisiin Tuomas kertoo: ”Kyll se varmaan on 

semmonen kynnys kuitenkin soittaakin kavereille, että mitähän ne ajattelee minusta”. Hän 

myöntää myös: ”Kyyl sitä joistain henkilöistä – ennakkoluuloja --.”  

Kouluajan jälkeen ei kotiseudulla ollut montaa kaveria. Poismuuton syy oli silloisen 

naisystävän suvaitsemattomuus Tuomaksen sukua kohtaan. Yhteydenpito kotipuoleen 

tyrehtyi, kunnes se eron tultua elpyi. ”Kaikki kesälomatkin tuli oltuu kotona ja heinätöissä 

apuna.” 

Tuomas tuntee, että on jäänyt aikaisemmasta sosiaalisesta ympäristöstään sivummalle, ja 

että sellaisetkin jotka eivät ole koskaan olleet niin läheisiäkään saattoivat vieroksua. 

Erkki (27) on avoliitossa asuva kolmen lapsen isä. Erkin vanhemmat ovat elossa ja hänellä 

on vanhempi sisko. Heidän kanssaan on hyvät välit. Erkin työttömyyden aikana vaimo oli 

äitiyslomalla ja perhe saattoi olla enemmän yhdessä: ” -- kyllä silloin rupes toistemme 

naamat näyttään punaselta välillä, --  joka päivä yhdessä, saatto olla et se rupes 

tuntumaan, että pakko päästä töihin tai pois täältä.” Kaksi serkkua ovat Erkin lasten 

kummeja, joiden kanssa pidetään yhteyttä. Lasten tulon jälkeen kyläily on jäänyt 

vähäiseksi. Tädin ja muiden sukulaisten kanssa on välit poikki, koska ongelmia on kertynyt 

liikaa. Kaverit jäi aika paljon taakse kun Erkki rupesi seurustelemaan kahdeksan vuotta 

sitten, mutta hän on yrittänyt ottaa vähän takaisinpäin. Pääkaveripiiri on ”bändin jätkät”, 

joiden kanssa hän on paljon yhdessä. Bändin sisällä keskustelut musiikin lisäksi ovat 

”semmosia, höpöhöpö -juttuja”. Kouluajalta ei ole enää kavereita. Maketerin työkavereihin 

Erkki ei pidä yhteyttä, paitsi moikkaa työnjohtajaa. Äiti on “asiantuntijana” voinut hoitaa 

Erkin asioita.  

Erkki pitää kunnostaan huolta, nostelee puntteja ja kävelee paljon.”Se on terveellistä ja kyll 

se huomattavasti piristää ja jaksaa enemmän.” Koulutukseltaan Erkki on kokki ja 

suurtalouskokki. Ensimmäinen työpaikka oli Kotipizza, jossa Erkki lopetti allergian takia, 

niin kuin myöhemmissäkin työpaikoissa. Viiden kuukauden työttömyyden jälkeen 

työvoimatoimiston jälkeen Erkki pääsi työvoimatoimistonm kautta Maketerin. Työsuhteet 

olivat määräaikaisia. Makserin kokoonpano-osastolla Erkki aloitti puolen vuoden 

työttömyyden jälkeen. Hän ei käynyt Maksi-kurssia, koska oli ollut aikaisemmin työssä 
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yrityksen toisessa laitoksessa (Maketerissa). Työttömyydet eivät Erkille tulleet yllätyksenä, 

mutta uutta työtä ei ollut heti tiedossa. Henkisesti viimeinen työttömyys oli hänelle 

”aikamoinen helpotus, kun sieltä pääsi pois ihan niinkun käsien takia”.  

Työttömyysjaksot eivät Erkin omasta mielestä ole vaikuttaneet hänen halukkuuteensa olla 

yhteydessä muihin tuttaviin. Hän ei myöskään ole tehnyt rajanvetoa toisiin ryhmiin. Erkki   

ei murehdi eikä ajattele sellaisia asioita. Aikaisemmin hän kuului ammattiliittoon.  

Anssi (44) kertoo viimeisen työttömyyden aikana (vajaat kaksi vuotta) kaveripiirinsä jonkin 

verran muuttuneen ja työttömyysajan vaikuttaneen hänen omaan halukkuuteensa olla 

yhteydessä tuttuihin, mutta ei ole kokenut kanssaihmisten torjuvuutta tai ennakkoluuloja. 

Hän pitää itseään yksin viihtyvänä ”sohvaperunana”. Tulee uusia ja entiset ”häippäsee”. 

Yhteydenpito on ollut sattumanvaraista, mutta molemminpuolista. Uusien tuttavuuksien 

kohdalla alkoholi näyttelee usein osaansa kuten työttömien kavereidenkin kohdalla, joten 

pitäisi aina tavata alkoholin merkeissä. Nykyinen tuttavapiiri on hyvin heterogeeninen. 

Työttömyysaikana Anssi on ollut myös omissa oloissaan. Rahatilanne säätää menemisiä.  

Lähellä asuvan veljensä kanssa Anssi on yhteydessä, mutta perintökiistan takia ei veljen 

perheen kanssa. Anssin ainoat yhteyttä pitävät sukulaiset asuvat Turussa, missä hän silloin 

tällöin vieraileekin. Anssi ei tee eroja ihmisten kesken. Poliittiset keskustelut päättyvät 

nopeasti, koska hän ei saa ymmärrystä. Anssi on koulutukseltaan merkantti ja hänellä oli 

hyvä toimistotyö ”Sähköllä”. Satunnaisesti tavatessaan Sähkön henkilöitä, hän vieläkin 

käyttää me-pronominia. Nykyisessä porukassa on myös muita työttömiä samoista 

työpaikoista. Anssi kuvailee luonnettaan: ”-- mie oon vissiin sen luonteinen, että kun se on 

poikki, niin se on poikki -- myö oltiin työkavereita, mutta ei kavereita.” Anssi on mukana 

asukastoimikunnan puuhissa. ”Ne järjestää jotain pippaloita ja grillijuhlia, mut niissä ei sit 

alkoholia, siivoustalkoita  ja sit on makkaranpaisto -- .” Hän kuuluu ammattiyhdistykseen 

ja aikaisemmin kuului Urheilutanssijoihin ja SD-nuorisoliittoon.  

Yhteistä kuutosille on ilmais- ja paikallislehtien sekä joidenkin aikakauslehtien lukeminen. 

Kukaan heistä ei ole paljoa matkustellut. 
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4.1.3 Alkoholin käyttö
 

Kuutosten alkoholikokeilut ovat alkaneet ”rippikouluiässä” ja aina kaveriporukassa. 

Aikuisiällä kaikilla on vaihtelevia kokemuksia jatkuvan alkoholin käytön ongelmista.  

Arto: ”No --  sitä on tullut törpöteltyä, et oikeestaan sielt – Betonilta mie sain sen takia 

lopputilinkin kun mie juopottelin.” Myös pitkän leipomojakson aikana hänen 

alkoholinkäyttönsä oli runsasta: ” No se oli osasyynä siihen masennukseen mutta tässä 

diagnoosissa kuitenkin siinä oli kaikkea muuta -- uupumusta -- .” Jatkuva yötyö käänsi  

vuorokausirytmin: ”Joo-o, silleen mie koitin nukkua siinä sit aina muutaman tunnin, -- mut 

sitten se kato vähän lipes, -- niin piti ottaa aamulla muutama pilsneri et sai nukuttua,  siitä 

se sit vähän karkas.” 

Vuoden avoterapian jälkeen Arto tuntee  pystyvänsä hallitsemaan alkoholinkäyttöään: ”No 

se on ihan asiallinen et kyllä mä viikonloppusin  yleensä otan -- niin olihan mulla tietysti se 

eka vuos silloinhan mie olin juomatta melkein vuoden kun leipomosta läksin” ja nyt ”-- 

silleen, että mä oon käyny täällä kuitenkii, eikä oo poissoloja ollu yhtään”.  

Maurin työttömyyden aikana alkoholin käyttö korostui: ”No kyllä se  välillä oli sellaista 

holtitonta että lähti vähän mopo kädestä, et tosiaan meni muutama päivä  ja se oli aamusta 

iltaan  -- mut nykyisin se on kerran viikonlopussa, ei tarvi rapularyyppyjä  -- eikä tällasta.”   

Patun alkoholinkäyttöön työttömyyden tai työllisyyden vaikutukset eivät ole heijastuneet.  

Se oli viikonloppuottamista perjantaisin, joskus myös lauantaina. Nyt on oltu ”ongelmitta 

ja ilman painajaisia” kolme vuotta ilman alkoholia, koska naisystäväkään ei käytä sitä. 

Erkin alkoholin käyttö on ollut ”aika hillittyä, -- totta kai sit tuli silloin kun oli nuori ja 

vapaa, niin tuli juotua silloin niinkun useammastikin. Viikottain tai joka toinen  viikko. 

Vähenihän se nytte, ku ensimmäinen ku synty niin sen jälkeen on vähentynyt aika roimasti -

- ei o sitä enää”. Työttömyys-  ja työllisyysjaksojen vaihteluilla ei ole ollut erityistä 

vaikutusta alkoholin käyttöön.  

Anssin elämään viina, kuten tupakkakin, tuli mukaan vasta vakituisempaan työelämään 

mentyä jolloin tuli otettua. Pitkäaikaisessa työpaikassa Sähköllä sitten remahti. Työnantajan 

”jousto” päättyi lopputiliin, jolla Anssi tiivisti alkoholin käyttöään: ”-- enkä mä nyt nykysin 
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sillä tavalla, et se on mik on aikoinaan kerran menetetty, niin se on menetetty -- mutta et en 

mie koskaan hoidossa oo ollu -- ”. Työllisyys- ja työttömyyskaudet eivät ole vaikuttaneet 

vaihtelevasti hänen  alkoholinkäyttöönsä. Hän on pystynyt viime aikoina hoitamaan hyvin 

asiansa. Kaveripiirissä on henkilöitä, jotka käyvät AA-kerhossa tai hoidossakin.  

Tuomakselle raskaan vuorotyön ja vapaan vaihtelu aiheutti stressiä: ”17 vuotta olin siinä 

Alumiinilla töissä. 90-luku meni kyllä viinan höyryissä, ja siellä sitten ryyppäsin itteni 

pihalle vuonna 2000, -- sitten tuli järki käteen  ja, no mä oon pari kertaa retkahtanu -- .” 

Kuutosten alkoholinkäytön määrään (Mauria lukuunottamata) ei työllisyys- tai 

työttömyysaika ole aikaisemmin suoraan vaikuttanut. Tuomas on raitistuttuaan jonkin 

verran kokenut normaalia ”vaihtoa” kaverisuhteissa, mistä hän ei ole pahoillaan. 

Työttömyysaika ei myöskään vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin. Uskon ilmiön olevan 

linjassa porukoiden homogeenisuuteen. 

 

4.1.4 Kuutosten yrittäjyys
 

Mauri on joskus parikymppisenä keskustellut kaverinsa kanssa yritystoiminnan 

aloittamisesta. He suunnittelivat autokorjaamojuttuja tai sen tapaista, mutta se jäi melkein 

puheasteelle. Tuomaksen  suorittaman mestarikurssin ohjelmaan sisältyi muutama viikko 

myös yritystaloutta. Kysymykseen, onko hän ajatellut oman yrityksen perustamista, 

Tuomas vastaa: ”Oon mie ajatellut, mutta -- varmaan tiedät mihin se on kaatunut”, ja 

jatkaa: ”Kyllähän siitä kurssiaikana oli puhettakin jopa  että yhdessäkin vois -- vois tota 

kurssikavereiden kans perustaa, mutta -- ei mitenkään vakavast --”. Patu on joskus  

ajatellut kaverin kanssa perustaa pikkukylään baarin, mutta ajatus kariutui. Arto on Betonin 

aikoina puhunut kaverinsa kanssa yhteisyrityksestä. Se on jäänyt puheeksi. Anssi ja Erkki 

eivät ole koskaan harkinneet omaa yritystä. ”Ukko, isäukko oli yrittäjänä joskus ja sano, 

ettei oo mitään hirveen herkkua ollu.” (Erkki)  

4.1.5 Harrastukset työttömyysaikoina

 

Kuutosilla on harrastuksia syntynyt jonkin verran kaveriporukoiden tai kaverin kanssa, 

toisaalta kullakin voi olla omia harrastuksia, kuten piirtäminen tai pelaaminen. 
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Artolla ei ole mitään harrastuksia, mutta kesäisin hän touhuaa mökillä (lähellä kotia).  

Maurin porukalla harrastuksena on autojen laitto, korjaaminen. Yhdellä kavereista on 

maalla työtiloja. Mahdollisuus tällaiseen harrastukseen on Maurin mielestä työttömyyden 

ainoa myönteinen asia, joskin se vaatii rahaa. Välillä hänellä esiintyy turhautumista. Hän 

pelaa joskus ajankuluksi konsolipelejä. 

Keilailun jäätyä Tuomas on ajatellut kokeilla sitä uudelleen. Käydessään viime vuonna 

neljän kuukauden CMC-koneistaja-jyrsintäkurssin, hän kävi muiden osallisten kanssa 

kurssin liikuntapäivinä keilaamassa. ”Joo, nyt vois tosiaan käyvä tuossa -- ”. Viime talven 

Tuomas  kalasti verkoilla. ” -- nyt kun vielä sais veneen, niin tuota kävis kesälläkin.” 

Kesällä hän kalasteli rannalta käsin. Tuomas pelaa tietokonepasianssia. 

Patun mieliharrastus on musiikin kuuntelu ja henkilöautojen piirtäminen. Autojen 

pienoismallirakentelun hän on ajatellut aloittaa uudelleen. Joskus hän lätkii korttia.  

Erkki kavereineen perusti 90-luvulla bändin, jonka musiikkityyli on vaihdellut. Bändin 

kanssa kierrettiin häitä ja pikkujouluja. Treenit ovat kerran viikossa. Kotipuntinnostoa 

Erkki on harrastanut pari vuotta.  Työmatkat, 2 x 2 kilometriä, hän kävelee. 

Kalastusharrastus on vähentynyt.  

Anssin kavereiden porukassa ei ole juurikaan syntynyt harrastuksia: ” -- se on melkeen sit 

jos niidenkin kanssa lähtee, niin -- se on se kaljamukin ääreen, että --.” On yhdessäoloa ja 

keskusteluja, joissa Anssi tunnetaan kantaa ottavana, joskin herkkänä miehenä. Hän pitää 

politiikasta, mutta ei enää urheilusta (Lahti-doping). Anssi laulaa karaoke-illoissa, mutta 

entinen tanssiharrastus on jäänyt. Anssi mainitsee pari tunnettua tanssinopettajaansa. 

Musiikki on hänelle hyvin tärkeätä, jopa tv:n katsominen on jäänyt vähemmälle. Hän pelaa 

korttia (aidoilla korteilla) ja täyttelee sanaristikoita. Anssilla on hyvät kädentyö- ja 

piirustustaidot, hän nikkaroi ja piirtää. Hän on tyytyväinen puuosastoon, josta saa taitojaan 

vastaavia töitä. Äidin aikoinaan laittamiin loimiin Anssi on kutonut  mattoja. ”Ja mulle 

sattu joku ihme virhepoljenta, niin siitä tuli helvetin hyvä kuvio.” Kalastus ja pilkkiminen 

on jäänyt kotipaikan myötä. 

Miku-ohjaajilla on jotain tietoja asiakkaiden työttömyyden aikaisesta puuhailusta. Tiedot 

välittyvät heille yleensä omahoitajalta, joka on jokaisella mielenterveysyksikön asiakkaalla. 
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 ”Aika usein ollaan tietysti sairaalassa se akuutti vaihe, ja sitte on monesti vaan oleiltu, 

käyty siellä omahoitajan luona, mut oikeestaan paljon muuta ei oo ollu sitten, -  joku voi  

käydä päivätoiminnassa, mutta se on yleensä sitä kotona oleilua enemmänkii.” (Sirkka) 

Sairaalassa mahdollisesti syntyneet vertaisryhmät ovat löyhiä, eivätkä tuota omaehtoista 

kontakteja luovaa harrastustoimintaa: ”Jotkut on,  jotkut ei. Mutta vähän yleensä nekin 

sitten heti sairaalan jälkeen, mutt  jos siinä ei oo ketään sellasta kannustajaa, vetäjää, niin 

se pikkuhiljaa jää.” (Sirkka) 

Harrastusten pohjalta ei ole juuri syntynyt kontakteja. Kehä harrastus > kontakti > harrastus  

ei toteudu yksinasuvilla ainakaan nopeasti: ”Kun heill ei yleensä oo ollut harrastuksia, et 

sit kun tulee meille, niin meillähän on just perjantaisin nää ryhmäpäivät, niin silloin myö 

kokeillaan kaikkee mahollista liikuntaa, mitä on tarjolla, jos sitä kautta löytys se harrastus 

ja sitä kautta myös löytys sitä vapaa-ajan tekemistä. Sehän siin on tavoitteena.” (Sirkka) 

Kuntoutujien työttömyysajan matkustusaktiivisuudesta ei ole paljoakaan tietoja. Joku on 

käynyt ulkomailla lomamatkalla perheensä kanssa, mutta Sirkka arvelee sen vähäiseksi.  

Yhteisiin harrastuksiin osallistuminen riippuu paljon henkilön sosiaalisuudesta. Osa lähtee 

ihan luonnostaan ”kaiken maailman meininkeihin, että ne harrastaa just jotakin  ja on 

näissä tämmöisissä porukoissa mukana, mut sit toiset taas, nii – se on se äärireuna”. 

Työjohtaja Raunolla ei ole paljoa tietoa työntekijöidensä harrastuksista, mutta hän on 

toiminut nuorten parissa urheiluvalmentajana ja painottaa kannustamisen merkitystä: ”-- 

kun olin  jääkiekkopuolella koulutuksessa, niin siellä heikointa nostetaan ja tuetaan. Se 

vähän työelämässä muljahtaa -- se on vaan aika paljon noissa vanhemmissa -- sanotaan 

pikkusen semmonen hiljasempi kaveri, niin pitäis vanhempien olla aktiivinen --.” 

Työnohjaaja Risto kertoo, että suurin osa on yksineläjiä, osa on ”peräkammarin poikia ja 

tyttöjä”, jotka asuvat kotona. Hänellä on käsitys, että he: ” -- ei harrasta niinkö 

yleensäkään mitään, muuta kun menee kotiin ja et nää on aika sulkeutuneita --.”  

Mikulaisten taustalla on usein yksinäisyys, eikä yhteisharrastuksiin mennä mukaan. Kerttu 

kertoo pitkäaikaisesta kokemuksestaan, että valtaosalla sosiaaliset kuviot ovat suppeat. 

Kolme henkilöä on nyt mukana uskonnollisessa toiminnassa. Toiset ovat koira- tai 

kissaihmisiä ja lemmikit ovat suosittuja puheenaiheita. 
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4.1.6 Päihdeongelmat vanhemmilla tai perhetaustassa
 

Ohjaajilla on kuntoutujien perhetausta tiedossa. 

”No siell on sekä että. Nytkin on kuntoutuja,  mill on aivan ihanat, vanhemmat, perheet 

tukevat ja ovat tässä nyt toiminnassa mukana ihan täysillä ja just verkostopalavereissa 

mukana ja sitten toinen ääripää; ei missään tekemisissä. Että sen takia on äärimmäisen 

tärkeetä, kun meiän arkikuntoutuksessa --  neljänä päivänä ollaan työosastoilla ja yks 

päivä on sitä ryhmätoiminnan opettelua. -- et jos et oo ollu moneen vuoteen kenenkään 

kanssa tekemisissä.” (Outi) 

Mikulaisten ikäjakauma on noin 20 – 50 vuotta. Heistä vain osa on ollut työelämässä ja osa 

ei koskaan vielä ole ollut.  

 

4.1.7 Muu tuttavapiiri
 

Ensimmäiset käynnit auttavat pääsemään Makseriin sisälle. Sama tilanne kuin kenelle 

tahansa, joka menee  uuteen paikkaan niin se on uusi ja jännittävä. 

Mielenterveysongelmaisen on vaikea tutustua, ja apua tarvitaan alkuun saattamiseen. 

Kynnykset voivat olla isoja. ”Niin, ne on äärimmäisen merkityksellisiä, ihan 

uskomattomissa arvoissa sellaiset.” (Outi) 

” -- tämmöstä päivätoimintaahan kaupungissa on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu 

päivätoimintakeskus mutta se että mistä lähtee se kipinä, että ihminen saadaan sitten 

osallistumaan. Niin se on tärkee, et tuleeko se kipinä täältä meiltä, et lähetäänkö 

tutustumaan, tuleeko se  omalta hoitajalta vai tuleeko se  sukulaisilta.” (Outi)  

 

4.2 Kokemuksia viranomaisista ja sosiaalitoimesta     

  

Onko kuntoutujilla sellainen käsitys, että ovat päässeet kuulluiksi tai tulleet ymmärretyiksi 

omissa asioissaan vai käykö niinkin, ettei heitä ymmärretä kun he ovat tekemisissä terveys- 
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ja sosiaalitoimen, TE-keskuksen, Kelan tai oikeustoimen kanssa? 

4.2.1 Kuutosten kokemuksia viranomaisista ja sosiaalitoimesta
 

Arto on käynyt työvoimatoimistossa vain harvoin, koska hänen työsuhteensa ovat olleet 

pitkiä: ”Yhteyshenkilöä siellä ei varsinaisesti ollut, henkilö oli koko ajan vaihtunut, toiset 

ottaa vähän vakavammin sen homman, toiset vähän löysemmin.” Työvoimatoimisto 

kuitenkin ohjasi hänet Palkkiin, mistä hän tuli Makserin  kurssille. Arto ei ole riippuvainen 

sosiaalitoimen palveluista.  

Maurilla oli työvoimatoimistossa henkilökohtainen ohjaaja samoin kuin Palkissakin. Sama 

henkilö on käynyt  useamman kerran tapaamassa häntä Makserissa. Myös Kelan ja muiden 

virallisten toimijoiden laatua hän pitää melko hyvänä. Joskus on tuntunut, ettei jaksa 

asioida näiden laitosten kanssa, varsinkin, jos joutuu ”Kelalla juoksemaan ja muuta, vaikka 

se muuten pelaskin asia hyvin, mutta se oli vähän semmost – ei jaksa oikein”. Maurin 

saama toimeentulotuki on kohdistunut kulloiseenkin tarpeeseen, eikä se ole johtanut 

riippuvuuteen:  ”-- niin kuin silmälasit ja jotain lääkärilaskuja.”  

Tuomas on ollut tekemisissä julkisten palvelujen kanssa, mutta sanoo ”-- että pääasiassa ei 

niinkun silleesti kuunneltu, kyllä kuulee mitä sanoo, mutta -- ei toimenpiteitä”. Kelan väärä 

menettely työttömyyden aikaisen asumistukiasian hoidossa nosti halun ”lyödä hanskat 

tiskiin” kun ei tullut kuulluksi ja ymmärretyksi. Hänen mielestään asiassa ei päästy 

oikeudenmukaiseen ratkaisuun lopultakaan vaikka Kelan ”ylemmällä taholla asia 

ymmärrettiinkin”. Tuomas luottaa kuitenkin sosiaalipalveluihin, koska on nyt perehtynyt 

tukien normeihin ja laskennalliseen puoleen. Hän ei ole tällä hetkellä tuista riippuvainen.  

Patu on ollut tekemisissä TE-keskuksen yhteyshenkilön kanssa. Hän on tyytyväinen ja 

kokee tulleensa huomioiduksi.  

Erkki koki turhauttavaksi vakuutusyhtiön ja ammattiliiton kanssa asioimisen ja tuntee, ettei 

hänen näkemystään otettu huomioon. Erkin äiti on ollut luotettava asioiden hoitaja, joten 

hänen ei tarvinnut yksin kohdata tuota vastustusta. Nyt lopputulos on hyvä. Jonain 

työttömyysjaksona Erkin perhe turvautui asumistukeen. Nyt ei olla tuesta riippuvaisia. 
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Kelan päätökset, yleensä kielteiset, eivät saa kehuja. 

Anssi on asioinut Kelassa, johon hän on melko tyytyväinen. Työllistämis- ja 

kuntoutusjakson jatkopäätös Kelassa tehdään kuitenkin hyvin myöhäisessä vaiheessa, mistä 

syntyy ongelma asumistuen hakemisessa. Työvoimatoimistossa hän koki, ettei omalla 

mielipiteellä ollut merkitystä, eikä siellä ole aina saanut ymmärrystä: ”Taikka sitten mie 

oon ymmärtäny väärin, mulla on ´työttömyystoimistossa´ erityisavustaja, joka täälläkii käy 

kiertämässä, niin kerran tässä otti porot sieraimiin, kun mie sanoin jotai.” 

Työvoimatoimiston tarjonnan Anssi tunsi olevan pakonomaista. Hän on kieltäytynyt töistä, 

joita  ei  ole  voinut  ottaa  vastaan  mm.  siksi,  ettei  hänellä  ole  työkaluja  tai  omaa  autoa.  

Sosiaalitoimiston palveluihin hän perehtyi ollessaan sosiaalitoimistossa töissä ja hänellä on 

niistä myös omia kokemuksia.  

 

4.2.2 Viranomaiskokemuksia Maksi-ohjaajan kautta
 

Työtön on saattanut menettää puhekontaktin viranomaisiin. Vaikka hän yrittää sanoa 

jotakin, niin häntä  ei kuunnella: ” -- osa kokee nimenomaan että heitä kohdellaan kaltoin  

sosiaalitoimessa, Kelassa, oikeustoimen kautta -- et heitä ei tavallaan kuunnella. Ja sitten 

näitä jotka tekee eläkeselvittelyitä -- helpommin jätetään kuulematta, kun he on työttömiä 

ja varsinkin jos on päihdetaustaa et se vaikuttaisi heidän uskottavuuteensa -- osa sit sanoo, 

että “tuu sie mukaan, lähetään yhessä sinne et sitten ne varmaan kuuntelee.”  (Mirkku) 

Mirkulla on käsitys, että pitkäaikaistyötön ei olisi niin herkkä muiden henkilöiden taholta 

tulleelle paineelle, mutta kyllä työnhakuviidakolle:  ”-- työvoimapalvelun Palkki, on hyvin 

aktivoiva. Työvoimatoimistossa sie voit olla massassa, mutta Palkissa  selvitetään mistä 

johtuu, että henkilö ei oo töissä, tai selvitetään koulutusta tai muuta, mikä hänelle sopis, 

niin osa kokee ahdistavana sen, ettei saa olla rauhassa ,et osa on niin tottunut siihen että 

oot työtön ja saat olla työtön ja saa olla siinä ja tottunut siihen, että tulee niukasti toimeen 

ja keksimällä miten selviää siitä arjesta, niin sit tulee joku tällainen hiivatin häiriötekijä 

kun työvoimahallinnon Palkki, joka yrittää aktivoida jollakin -- .”  

Asioidessaan  vuosien aikana työnvälityksessä työnhakija on saattanut kohdata enemmän 

pettymyksiä kuin myönteisiä asioita. Se on muodostanut epäilevän asenteen työn tarjontaa 
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ja saantia kohtaan.  

4.2.3 Viranomaiskokemuksia Miku-ohjaajien kautta, opittu avuttomuus
 

Mikulaiset ovat tukeutuneet aikaisemmin omahoitajaan ja nyt ohjaajiin, jotka tekevät  

selvitystyötä heidän puolestaan ja heidän kanssaan  

”Ja monta kertaa sanovat, että luukulta luukulle joutuu juoksemaan jonkun asian takia ja 

että heit ei ymmärretä tai hyö ei ymmärrä mitä heille on sanottu.” (Sirkka)  

Miku-ohjaaja Outi ei ole kokenut, että viranomaiskohtaamisissa olisi kuitenkaan kehittynyt 

varovaisuutta uutta kohtaan. Hän arvelee syyksi sen, että Makseriin ovat valikoituneet vain 

vapaaehtoisesti päätöksen tehneet henkilöt. Henkilöt, joilla on laitoshoidollinen tausta, eivät 

ole aiemmin tottuneet henkilökohtaiseen palveluun. Luottamus sosiaalipalveluihin näyttää 

riippuvan siitä, joutuuko henkilö hoitamaan asioita  itse ja kohtaamaan virallisen tahon 

yksin, vai onko hänellä apunaan tukihenkilö.  

” -- sellaset, jotka joutuu hoitaan niitä ihan yksin ei luota kauheesti. Jos on tukihenkilö joka 

on perehtynyt hänen asiaansa enemmän, niin häneen luotetaan, mut  joudut ite niien kanssa 

kamppailemaan, niin tulee semmoista turhautumista, kun ei tiiä, ei osaa --.”  (Sirkka) 

Moni näistä henkilöistä on kuitenkin riippuvainen sosiaalipalveluista. Kuntoutusraha on 

monella melko pieni, koska työhistoriaa ei ole. Avuttomuus voi olla voimakas  tunne 

kuntoutuksen alussa.  

Sirkka selvittää avuttomuuden taustaa. ”Kyllä se niin yleensä käy, mutta jos sanoo silleen, 

että se opittu avuttomuus, kun on ollu sairaalassa, - ne on laitostunut aika paljon. Siell on 

aina hoiettu heiän asiansa, ja sitten kun ne tulee kotia, niin sitte ruvetaan opettelemaan 

niitä asioita ja kyllähän se aluks on niin, että myö jouutaan hoitamaan yhessä -- mutta 

asiakas on aina läsnä kun hoidetaan, ja sitä opetellaan esimerkiks sillee, että ite joutuu 

hoitaan asian”. 

Esimerkkinä Sirkka kertoo henkilöstä, joka alkuinnostuksen jälkeen kyllästyikin työhön ja 

halusi lopettaa sen. Hänet velvoitettiin ilmoittamaan asia esimiehelleen ja hoitamaan se 

loppuun saakka. Kynnys siihen oli niin korkealla, että ko. henkilöltä pääsi itku ja hän 

pyysikin ohjaajaa hoitamaan asian, mutta ei saanut periksi, ja lopulta hänet vastuutettiin 
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hoitamaan asia itse ohjaajan mukana ollessa. ” -- sit sen jälkeen kun oltiin saatu se tilanne 

loppu, (tosin oli pari päivää pois töistä sen jälkeen, kun oli niin järkyttynyt) sit sano, et oli 

kuitenkin hyvä, et hää hoiti tän asian kerrankin loppuun saakka.” (Sirkka) 

 

4.3 Työttömyyteen valmistautuminen ja kokemuksia työttömyydestä  

4.3.1 Kuutoset
 

Tuomas näki elämänmuutoksen välttämättömyyden. Hän ei turhautunut vaan suunnitteli 

itse muutosta ja ” -- mää rupesin pyöräilemään ja keräsin tyhjiä pulloja. Silloin just kun 

mä jäin sieltä -- työttömäks niin vaimohan oli oikeestaan enempi murheissaan, että miten 

myö tullaan pärjään ja taloudellisesti. Mä en niinkään tota -- tietysti se karenssiaika oli 

tiukkaa, -- mut tota siin mielessä mä oon oikeestaan niinkun tyytyväinen, että mä sain sen 

lopputilin -- muutenhan mä oisin varmaan vielä siellä, eikä mull ois puusepän töistä 

hajuakaan vaikkakin tää on hyvä. Asiathan ois voinut tietenkin paremminkin hoitaa.” 

Tuomas ja vaimo osallistuivat seurakunnan retkiin. Tuomas kävi myös diakonia 

tapaamassa: ”Tota tosiaan seurakunnan, vaikkei me kuuluttu, niin seurakunnasta me 

saatiin silloin hirveesti apua ja -- seurakunnan leiripaikka -- .”   

Patulle ei milloinkaan tule aika pitkäksi. ”--  ei synkisty, ei turhaudu, eikä istu kotona 

nurkassa tekemättä mitään -- mie aina jotakin tekemistä keksin.” Hän menee mökille 

puuhailemaan ja kesäisin kalastamaan.  

Erkillä riitti puuhaamista kotona: ” -- meill oli muksut jo silloin, niin -- ei siinä tekemistä 

tarvinnut keksii, kyllä se oli niin. Kyllä se oli niin täysiä päiviä että -- ihan täysin sai tehä  -

- mutta siitä vaan ei kukaan maksanut mitään.”  

Anssi tunsi joskus työttömyyden aikana turhautuneisuutta. Hänen henkireikänsä oli metsä, 

marjastus ja sienestys. Koska kuitenkin oli halu tehdä jotain, hän teki myös myös käsitöitä.  

Arto koki työttömyysaikansa hyödyksi mahdollisuuden vanhempiensa auttamiseen, vaikka 

ajoittain hän tunsi itsensä turhautuneeksi: ”Kyllähän se on selvä ettei sitä aina jaksa.”  
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Maurin oma talous on: ”ihan ok nyt. Tietysti nuoruudesta on pikkusen velkoja mut niitä nyt 

hoiellaan koko ajan pois, ei oo pahoja. Mut et nyt on jo pahimmasta selvitty ylitte niin. Et 

ei oo mitään -- kun saa maksettua koko ajan entistä pois, niin siitä se vähenee pikkuhiljaa.” 

Määräaikaisissa työsuhteissa työttömyyskausi ei yllätä. Puufirman jälkeen Mauri ei saanut 

mitään työtä. ”No onneks tää tuli kun alko olla jo pitkä aika -- sitä alko olla aika hankala 

lähtee. Mutta onneks kuitenkin tuli lähettyä. Että totta kai mitä pitempään on työttömänä 

niin kynnys nousee niin paljon, että lähtee töihin.” 

 

4.3.2 Ohjaajien huomioita työttömyyteen valmistautumisesta
 

Ovatko henkilöt työttömäksi jäädessään valmistautuneita vai tuleeko se yllätyksenä?  

”Joo varsinkin nää kurssilaiset kun ne puhuu siitä, niin osa on ihan kitannut alkoholia ja 

hölmöillyt siellä työpaikalla  ja  joutunut sentakia sieltä pois, osalla on ihan vaan, että on 

ollut määräaikaisissa palkkatukitöissä, yleensäkin  määräaikaisuudet, sanotaan näin,  ja 

joskus on ollut nää tuotannollis-taloudelliset lomautukset siinä taustalla.” (Mirkku) 

Onko määräaikaisuus nykyajan ilmiö, koska palkataan aina vain määräajaksi? 

” -- ja sitten kun on tullut nää työelämä-valmennukset niin olen sitä mieltä, että on 

työnantajia, jotka aina ottaa uuden työharjoittelijan työvalmennukseen vaikka kuinka 

pitäisi jo palkata, niin ei palkata -- ne saa kuitenkin työttömyys- ja ylläpitokorvauksen 

kahdeksan euroo, mutta se työnantaja saa ilmaistyöntekijän siitä. Minä olen sitä mieltä, 

että jos kolmen kuukauden jälkeen ei palkata, niin silloin on jo jossain vikaa, että siinä 

ajassa ois jo oppinut työtehtävän.” (Mirkku) 

”No -- kun mä oon mielenterveyskuntoutujien kanssa suurimman osan aikaa, niin heillä on 

se et on yksinkertaisesti vaan sairastunut joko nuorena tai sit on joku burn-out ollut -- et 

tää on se yleisin, minkä takia on sitten jäänyt työttömäks.” (Sirkka) 

Onko koettu työttömyys vaikuttanut henkisesti, taloudellisesti tai sosiaalisesti? Onko se 

mahdollisesti lisännyt masentuneisuutta vai onko se vapauttanut?  

”Joo, kyll se varmaan aika pitkälti koetaan vapauttavana, et on monta kertaa se itsetunnon 
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lasku ollut semmonen, että oman elämän hallitsemattomuus, mutta sit kun on päässyt niin 

kuin vapaalle, niin se on helpottanut, kun siinä on kuitenkin monta kertaa se häpeä mukana 

käydään monta prosessia sitten läpi --  että: ”Must ei oo mihinkään” ja se häpeän tunne ja 

sitten vapautuksen tunne, ettei tarvikkaa yrittää, et saat hoitaa ihan ittekses.” (Sirkka) 

4.4 Sosiaalisten suhteiden muutos  

4.4.1 Perhesuhteet, avio- tai avopari
 

Mikulaisten elämää on voimakkaasti leimannut sairauden puhkeamisen jälkeen sosiaalinen 

syrjäytyminen.   

”Muuttuu, siin on ihan huomattava muutos, että yleensä silloin kun sairastuu, niin mun 

mielestä tulee se häpeenkin  tunne, että ei jaksa pitää ystäviin yhteyttä, ja sitä joutuu ruveta 

rakentaan kuin uuestaan, et monta kertaa sit just täällä on monet sit  sanonut sitä et jo se 

sosiaalinen verkosto, niin se on jo semmonen mikä voimaannuttaa ja minkä takia jaksaa 

aamulla lähtee et näkee ihmisiä, voi vaihtaa ajatuksia. Pikkuhiljaa opitaan sitä semmosta 

sosiaalista käyttäytymistä, vuorovaikutusta.” (Sirkka) 

 ”Perheessä yleensä on erittäin paljon ongelmia -- että se vähän niin kuin kertautuu tiäkkö 

sukupolvelta toiselle, että vanhemmilla on jo mielenterveysongelmia, sitten se siirtyy sitten 

näihin nuoriin ja lapsiin ja monella kuitenkii, siitä huolimatta niin ne on hirveen tiiviit ne 

perheyhteydet ja tietysti niin kuin kun ajattelee meilläkin jotain yhtä äitiä, jolla on se 

kotona teinipoika, joll on hirveesti ongelmia, mutta äiti silti viimeisillä voimillaan silti 

pinnistelee, että myös hoitaa sen pojan asioita, vaikka itekkin on ihan loppu.” (Sirkka) 

Syrjäytyminen voi tapahtua joko omasta tahdosta tai muista syistä. Haluavatko he 

työttömyyden aikana vetäytyä omiin oloihinsa? 

”Joo, haluaa vetäytyä, ja monta kertaa näillä on tietysti sairaus tai masennus takana, että 

he ei yksinkertaisesti jaksa pitää yllä niitä sosiaalisia suhteita ja siellä voi olla pelkotiloja 

ja paniikkihäiriöitä, mitkä syrjäyttää heidät ihan kokonaan. Ja jos ei oo sitä perhettä ja 

tukiverkostoo ympärillä, niin aika yksin sä jäätkin sinne sitten.” (Sirkka) 

Jos perhe-elämä on tiivistä, vaikkakin pullollaan ongelmia, niin onko heillä vertaisryhmä, 
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löytävätkö he sairaala-aikana toisensa? 

Sirkka: ”Jotkut on, jotkut ei. Mutta vähän yleensä nekin sitten heti ehkä sairaalan jälkeen, 

kun ne pääsee pois niin voiaan vähän aikaa olla, mutt jos siinä ei oo ketään sellasta 

kannustajaa, vetäjää, niin se pikkuhiljaa jää”.  

 

4.4.2 Turhautuneisuus ja uudet tavat
 

Erityisesti mielenterveyskuntoutujilla on työttömyyden aikana esiintynyt  turhautumista. 

Sirkka: ”-- kyllä ne jotkut kokee sen, mutta ei hirveesti niistä puhu, että joskus ne turhautuu 

kun ne otetaan meille ekana et ne ei millään niin kuin jaksais ja haluais ja -- .” 

Makserissa ollessa tulee virikkeitä, ja kun kuntoutujia ohjataan tekemään jotain, niin 

ymmärtävätkö he että he todella voivat harrastaa jotakin? 

Sirkka: ”Kyllä, -- lähes kaikki osallistuu kaikkeen  -- se on sellanen sosiaalinen tapahtuma.  

Alussa se on tietenkin jäykempää, ja se osallistuminen on sitä, että ollaan niinkun mukana -

- ei pahemmin osallistuta, mutta pikkuhiljaa sitä sitten rupee vakautumaan ja 

osallistumaan ihan oikeesti sitten. Joukkuepelit on suosittuja ja yhessä tekeminen, se on 

aika jännä juttu, että ne vaikka pelaa sählyä, niin siinä ne tykästää kovasti tommosesta 

joukkuepelistä -- me kun käydään kaikkia kokeilemassa, käyään sulista ja keilaamassa ja 

golfia kokeilemassa ja kaikkee, mitä löytyy vaan, niin myö tehhään ja kävellään paljon.” 

Sirkka kertoo että Miku-kuntoutujien keski-ikä Makserissä on aika korkea, 35 – 40 vuoden 

välillä. Tietokonepelejä ei paljon pelata. Nuoremmat käyttävät tietokoneita, mutta sekään ei 

ole yleistä. 

 

4.4.3 Miten kaveri- ja omaissuhteet muuttuvat sosiaalisessa mielessä?
 

Miten henkilön sosiaalinen verkosto on rakentunut, miten se on toiminut tai toimii? 

Minkälaiset ovat perhesiteet, minkälainen kaveripiiri ja millaiset ulkopuoliset kontaktit?  
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Outi: ”Näillä mielenterveyskuntoutujilla yleensä hirveen suppee se sosiaalinen ympäristö, 

tai se et mitä siinä on. Verkostossa voi olla äärimmäisen vähän ihmisiä. Esimerkiks 

muistan nuoren 23-vuotiaan pojan niin ei ole kenenkään muun kanssa tekemisissä kun 

kerran viikossa tämmösestä päivätoimintakeskuksesta on käynyt yks nainen kattomassa, et 

koti on ok. Ja kerran puolessa vuodessa tapaa äitiään. Muuten on sulkeutuneena kotiinsa ja 

käy kaupassa. Välit on meneet silloin nuorena poikki ja sitten isä on kuollut ja äidillä on 

päihdeongelma siellä myöskin. Siell on sitten paljon tekijöitä.  Se voi olla aivan näin 

äärimmäisen typistynyt. Se voi olla jotain siltä väliltä, ja voi olla et jollakin on siellä ihan 

hyviäkin perhesuhteita. Siis kaikki on ihan ok, mut se skaala voi olla ihan laiasta laitaan.”  

”No jos ne on semmosii kavereita jotka on samassa tilanteessa, niin ne vaan paranee, niin 

se on sitä vertaistukijuttua, mut sit oikeestaan, sanotaan nyt että sukulaiset, ystävät, niin 

kyllä monella on, hirveen erilaisia, osalla on ihan välit poikki ja sit osalla on vaan ihan 

normaali tekemisissä, et ei sillä ole suurta vaikutusta onko työtä vai ei.”  (Mirkku) 

”Niin, osalta saattaa tulla, varsinkin jos ne sit rupee käymään näissä joissakin ryhmissä, 

niin siinä saattaa tulla näitä puhtaasti vertaisjutuista kanssa niin jos sulla on vaikka 

päihdeongelma tai joku tämmönen, niin osa asiakkaista rupee käymään semmosissa, niin 

sitä kautta rupee saamaan uusia kavereita, -ollaan saatu aktivoitua johonkin 

harrastukseen, niin tulee sitäkin kautta uusia ystäviä. Valtaosa on yksineläjiä ja 

lapsettomia miehiä.” (Mirkku) 

Monikaan ei ole ollut avioliitossa: ”Lapsettomuus on monella kanssa takana, se on just se 

sinkku, -et ei o löytynyt kumppania, et hengaillaan jonkun kaa.” (Mirkku) 

Syrjäytyneisyyteen voi ajautua kun eristäytyy itse tai kun tuntee itsensä syrjäytyneeksi. 

Minkälaisia kokemuksia näillä henkilöillä on? 

Mirkku: ”Varmaan kumpiakin, et silloin kun osa on mulla sellaisia kans että itsetietoisesti 

vetäytyy, et ollaan tiettyjen kavereiden kaa vähän tekemisissä, mutta saatetaan nyhjätä aika 

paljon omissa oloissaan, mut sitte on myös se, että toisten kohdalla taas ihan päinvastoin.” 

Työnjohtajat Rauno ja Kerttu eivät tunne kuntoutujien taustoja kovin tarkkaan, He etsivät  

kuitenkin henkilöiden vahvuuksia ja voimavaroja ja käyttävät niitä jatkoarvioinneissa.   
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4.5 Käännekohdat ja toinen mahdollisuus  

 

4.5.1 Elämänpolitiikan teoria ja refleksiivinen subjekti
 

Variksen (2005) tutkimuksessa on elämänpolitiikan käsitteen avulla kysytty sitä, 

avautuuko pitkäaikaistyöttömyydestä mahdollisuuksia itsensä  kehittämiseen tai   

uudelleen työllistymiseen. Näyttäytyykö työttömyys pitkäaikaistyöttömille toisena 

mahdollisuutena vai kokevatko he itsensä yhteiskunnasta syrjäytyneiksi? Giddensin 

(1991, 215) mukaan elämänpolitiikkaan kuuluvat elämää koskevat päätökset. Hän kuvaa 

identiteetin muodostumista refleksiiviseksi prosessiksi. Refleksiivisellä subjektilla 

Giddens (1991) tarkoittaa henkilöä, joka on yksilöllistynyt ja kyennyt  sopeutumaan 

modernin yhteiskunnan olosuhteisiin. Refleksiivisellä minuudella Giddens (Emt. 14) 

tarkoittaa ihmisen suhtautumista itseensä ja elämäänsä siten, että elämänkulkua pohditaan 

ja sitä voi myös muuttaa. Omia tuntemuksia on kuunneltava ja kysyttävä itseltä, ” kuka 

minä olen?”. Omasta itsestä on kyettävä kertomaan ja tuottamaan omaa itseä sisäisinä ja 

ulospäin puhuttuina tarinoina. Minää eheyttävässä prosessissa, itsereflektiossa, yksilö voi 

miettiä refleksiivisesti tai tarkoituksella asioita, kehittää itsetuntemustaan ja oppia 

luottamaan itseensä (Emt. 19, 32 - 33.) 

 

4.5.2 Myönteistä työttömyydestä, käännekohdat
 

Tutkimukseni kannalta oli tärkeää löytää työstä tai sosiaalisesta elämästä syrjäytyneen 

henkilön elämänvaiheen sellaiset käännekohdat, joista henkilön voisi ajatella suuntautuvan 

kohti uutta mahdollisuutta.  

Työttömyydessä voi olla myönteistä jo harrastuksen kohentuminen. Stressaavan työn 

päättyminen on helpotus varsinkin niille, jotka ovat sairastuneet työympäristössä. 

Kehittynyt pelko voi estää uuden työn hakemisen. Miku-ohjaaja Outi näkee mahdollisia 

syitä työn stressaavuuteen. Se voi johtua pelkästään työyhteisöstä tai työstä tai itsestä tai 

jostain tiedostamattomasta syystä, jolloin nousee pohdintaan kysymys miksi?  
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Tilanne herättää myös kysymyksen siitä, mikä on se mahdollinen työ, jos ei enää 

kuntoudukaan entisenlaiseen työhön? Outi sanoo, että ”kukaan ei kyllä halua jäädä ihan 

yksin kotiin ihan ilman mitään”.  Makserin kuntoutukseen pääseminen on mikulaisille ollut 

poikkeuksetta uusi kokemus ja se on aiheuttanut pelkoa ja epäilyä. Useimpien Miku-

kuntoutujien työuria leimaa niiden lyhyys ja pitkät työttömyys- tai sairausjaksot niiden 

välissä. Makseriin tullaan kuntoutustyöryhmän suosituksella ja omasta tahdosta. Entinen 

arki on ollut paljolti johdateltua tai passiivista ja usein stressaavaan työhön altistavaa.  

Vasta Makserin kuntoutuksessa itsetunnon kasvaessa he kokevat myönteisen minänsä ja 

vaikutusmahdollisuutensa. Muutos entisestä tapahtuu tuon päätösprosessin aikana ja sen 

jälkeen. Elämä saa uuden rytmittäjän, työajan ja paikan. 

Maksi-kurssille tulleet ovat käyneet läpi itsearvioinnin kun heille on tarjottu pääsyä Palkin 

työnohjaukseen, joten heillä on jo ”utelias” käsitys mihin ollaan menossa.  

Kuutoset 

Kaikki kuutoset ovat joskus joutuneet harkitsemaan elämän uudelleen järjestelyä. Tuomas 

joi itsensä ”pihalle” pitkäaikaisesta työstä Alumiinissa. Hän koki sen hyväksi ratkaisuksi 

alkoholiongelmaansa, vaikka ratkaisun tekikin työnantaja. Lyhyehkön työttömän tauon 

aikana Tuomas rakenteli elämäänsä ja lähti pian kouluttautumaan viiden vuoden aikana 

uuteen ammattiin puuseppämestariksi. Tuomas pystyi uudessa tilanteessaan 

itsereflektointiin, vaikka Kelan kanssa oli menossa hänen mielestään epäoikeudenmukainen 

etuusselvittely. 

Työn saanti oli aktiiviselle Tuomakselle kuitenkin kiven takana, vaikka hän soitteli lähes 

kaikkiin maan puusepänverstaisiin työn perään. Tuomas pysyi raittiina, ja muutto 

lähemmäs kotiseutua tuntui hänestä oikealta. Eräänä onnekkaana aamuna Tuomas sai 

soiton uudelta työnantajalta ja hän aloitti innostuneena Makserin puutöissä, tosin kovin 

yksinkertaisissa. Työttömyyden aika ei aiheuttanut masennusta ja talouskin oli jotenkin 

kunnossa työttömyysvakuutuksen turvin. Toiveikkuus oli mukana.  

Artolla on takanaan kaksi pitkää kovan työn jaksoa, joista hän on lähtenyt juopottelun takia. 

Viimeisestä työstä hän sanoutui itse irti terveydellisistäkin syistä, vaikeassa masennuksessa. 

Arto ymmärsi tilanteensa ja teki itsenäisen ratkaisun lähteä A-klinikan avoterapiaan ja sai 

tilaisuuden hoitaa samalla vanhempiaan. Hän pärjäsi taloudellisesti työttömyysvakuutuksen 
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turvin. Vuoden terapian jälkeen Arto hakeutui TE-keskuksen kautta Palkkiin, mistä hän 

ohjautui Makserin kuntoutukseen. Hänellä oli voimaa arvioida omaa elämäänsä ja tehdä 

itse lähitulevaisuuden ratkaisut. A-terapia ja vanhempien hoivaaminen olivat jo alkua 

voimaantumiselle.  

Maurin työsuhteet ovat olleet lyhyehköjä ja määräaikaisia ilman irtisanomisia. Viimeinen, 

neljän vuoden jakso ilman työtä, oli ”huuhailua kavereiden kanssa”. Hänelle työhön 

lähteminen oli kasvanut kynnykseksi, mutta hän painottaa oman motivaationsa  merkitystä. 

Maurin elämälle tarjoutui erilainen uusi mahdollisuus, kun hän otti vastaan 

työvoimatoimiston tarjouksen lähteä palvelukeskus Palkkiin, josta pääsi pian Maksi-

kurssille. ”Ja sitten alko heti tapahtumaan, alko tää kurssi ja sitä kautta tää työpaikka.” 

Kuuden kuukauden määräaikaisen työsuhteen jälkeen hänellä on menossa puolentoista 

vuoden jatkokausi sähkölaitteiden kokoonpanossa. Sitten ruvetaan katsomaan jatkoa.  

Erkille on tärkeää, että raha-asiat olisivat kunnossa, niin kuin ne nyt ovatkin. Ennen 

talousongelmat aiheuttivat stressiä. ”Raha-asioissa kun mättää, niin ei mikään oo hyvä.”  

Taloudellista tilannetta on ohjannut lapsuuden vakava liikenneturma. Hän on myös joutunut 

luopumaan koulutustaan vastaavista töistä ihon yliherkkyyden takia. Vakuutusyhtiön 

kanssa oli pitkään vääntöä korvauksesta. Yhtiö ei maksanut täyttä työttömyyspäivärahaa ja 

perhe joutui vaikeuksiin kun Erkin piti pärjätä ”puolikkaalla”. Ammattiliitto puolestaan ei 

maksanut mitään. Äitinsä avustamana Erkki sai vihdoin oikeutta korvauskiistoihin. 

Tilannetta paransi myös oman talon myynti viime vuonna. Työttömyydet eivät Erkille 

tulleet yllätyksenä, mutta uutta työtä ei ollut heti tiedossa. Henkisesti viimeinen työttömyys 

oli hänelle ”aikamoinen helpotus, kun sieltä pääsi pois ihan niinkun käsien takia”.  

Vanhan vamman aiheuttama päänsärky sanelee vieläkin Erkin elämän rytmin. 

Lyhennettyyn työaikaansa Makserissa hän on tyytyväinen.  Erkki on pohtinut elämäänsä 

vaikeuksien keskellä koko aikuisuuden ajan. Perhe on ollut tärkeä samoin kuin ”bändin 

jätkät”. Mitään yhtä erityistä muutoskohtaa ei ole ollut, vaan asiat ovat kulkeneet 

parempaan pikkuhiljaa. Erkki löytää työttömyydestä myönteistäkin: Puuhaamista riitti 

kotona: ”--meill oli muksut jo silloin, niin se on niinkun jo -- ei siinä tekemistä tarvinnut 

keksii, kyllä se oli niin täysiä päiviä että --ihan täysin sai tehä -- mutta siitä vaan ei kukaan 

maksanut mitään.” 
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Anssi menetti nuorena miehenä vastuullisen työpaikkansa lisääntyneen juopottelun takia. 

Samoihin aikoihin häntä kohdanneen odottamattoman ja ison taloudellisen takaiskun 

kanssa se suisti Anssin elämän hallinnan raiteiltaan joksikin aikaa.  Lyhyt- ja  

määräaikaisten töiden välillä oli aina jaksoja, jolloin Anssi harrasti käsitöitä, poliittisia 

keskusteluja sekä keräsi metsän antimia. Hän on tyytyväinen tilaansa ja uskoo 

tulevaisuuteen. Anssin alkoholin käyttö on kohtuullista.   

Patun rajut lapsuudenkokemukset ja toisaalta hyvät ihmissuhteet ovat ohjanneet häntä 

realistiseen näkemykseen elämästä. Hän ei tavoittele liikoja ja tekee vain sellaista työtä, 

josta pitää. Töiden väliaikoina hän on aina keksinyt jotain mielekästä tekemistä. 

Kuutosten  elämässä  on  ollut  aikoja  ja  tilanteita,  joissa  on  he  ovat  joutuneet  harkitsemaan 

vaihtoehtoja ja päättämään elämän tulevasta suunnasta. Alkoholilla on aikaisemmin ollut 

merkittävä osa Tuomaksen, Arton, Maurin ja Anssin elämässä. Patun ja Erkin elämässä sen 

osuus on pienempi. Alkoholinkäyttö on nyt  kaikilla supistunut varsin kohtuulliseksi.  

Tutkimuskysymykseni aallonpohjan näen useiden kohdalla osuvan tuolle viimeiselle 

työttömyys tai sairausjaksolle ennen tarjottua mahdollisuutta uudenlaiseen työllistymis- ja 

kuntoutusohjelmaan. Elämänpoliittisesta näkökulmasta katsoen nuo jaksot ovat siten 

merkityksellisiä, että niiden aikana henkilö on reflektoinut oman elämänsä tilanteita ja 

mahdollisuuksia. Poikkeuksena ovat Miku-kuntoutujat, joille tämä vaihe osuu 

myöhemmäksi. Giddensin mukaan reflektointi rakentaa ja muuttaa yksilön identiteettiä. 

(Ks. Elämänpolitiikan teoria ja refleksiivinen  subjekti, 4.5.1)  

 

4.6 Työttömyyden psykologiaa          

 

Työttömyyteen voi liittyä sekä kielteisiä että myönteisiä tunnetiloja. Työtön voi kokea 

katkeruutta, vihaa, turhautuneisuutta, heikkoa itsetuntoa, masentuneisuutta, toivottomuutta 

epäuskoa tulevaisuuteen, avuttomuutta ja häpeää. Näiden jakautuminen ja koettu 

voimakkuus voi riippua siitä, miten työtön kokee työttömäksi jäämisensä. Vaikuttavia 

tekijöitä voivat olla taloudellinen epävarmuus ja sosiaalinen syrjäytyminen. Oleellista on, 

tunteeko työtön jääneensä sivuun työelämästä omien ominaisuuksiensa ja/tai 
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elämäntapojensa takia vai hänestä riippumattomista syistä. Tunnetilat ja tulevaisuuden 

uskomukset voivat vaikuttaa myös työnhaun aktiivisuuteen ja välillisesti 

masentuneisuuteen (Pietiläinen 2005). 

Näin tarpeelliseksi tehdä pitkäaikaistyöttömien henkilöiden käyttäytymistä 

näkyväksi työttömyysjaksojen aikana ja verrata sitä työttömyyskokemuksiin 

liittyviin teorioihin. Etsin yhdenmukaisuutta keräämieni kokemusten ja 

teorioiden kesken.  

Hullin (1943, 197) behavioristis-mekanistisen käyttäytymisteorian mukaan, viet t i, 

liikkeellepaneva voima, voi selittää työnhaun tarpeellisuuden, kun henkilö näkee 

riippuvuutensa siitä selviytyäkseen ja toimii tavoitteellisesti kohti tasapainotilaa. 

Toiminnan voimakkuuteen vaikuttaa vietin suunta ja koetut tottumukset. Turhat yritykset 

kokemuksina alentavat viettivoimaa ja motivaatiota, jolloin muutokseen, työn saantiin, ei 

uskota eikä enää uhrata voimavaroja. Epäonnistumisesta tulee tottumus.  

Tätä tukee odotusarvoteorioiden näkemys heikkojen arvojen ja turhien odotusten 

vaikutuksesta toimintaan. Esimerkiksi Lewinin (1935) kenttäteoria, Atkinsonin (1964) 

suoritusmotivaatioteoria sekä Rotterin sosiaalisen oppimisen teoria (Rotter & Hochreich 

1975). 

Jos henkilön pitää hyväksyä toinen kahdesta kielteisestä vaihtoehdosta. Kun työnhaku ei 

tuota tulosta ja vaihtoehtona on työttömyyskorvaus (alempi negatiivinen vaihtoehto), 

tarjoaa se mahdollisuuden perustarpeiden tyydyttämiseksi, ja "turhan" työnhaun 

aiheuttamat pettymykset ja siten masennuksen tunteet jäävät pois. Tämä selittäisi 

”luopujien” käyttäytymistä. (Ks. Luopujat 7.6)   

Atkinsonin (1964) menestymisen motiivi, onnistumisen todennäköisyys ja menestymisen 

arvon yhteisvaikutus voivat valintatilanteessa määrätä henkilön tavoitteellista 

käyttäytymistä. Suorituspyrkimysten voiman ja menestymisen saavuttamisen 

todennäköisyyden yhteyttä kuvaa käännetty U-käyrä. Motivaatio on alhainen kun 

todennäköisyys menestyä on suuri. Motivaation huippu on n. 50 %:n todennäköisyyden 

kohdalla ja alkaa sitten aleta. (Atkinson & Birch 1970, 184).  Pietiläinen (2005, 19) 

olettaa alhaisen työvoiman kysynnän vallitessa työn saamisen todennäköisyydeksi alle 50 

%, jolloin työnhakua teorian mukaisesti ei viitsitä aloittaa.  
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Motivaatiota selittäviin teorioihin kuuluvat attribuutioteoriat ovat kiinnostuneita  

käyttäytymisen valintaprosessista alusta loppuun (Weiner 1992, 17, 79). Näissä 

teorioissa ihminen nähdään "tutkijana", joka kerää  pysyvyys-  ja yhdenmukaisuustietoja, 

soveltaa syytulkintasääntöjä sekä käyttää muuta sisällöllistä tietoa päästäkseen 

ymmärrettävään syy-seuraus -tulkintaan (emt. 246). Weinerin  (emt. 253) mukaan  

elämäntilanteiden tulkinnan syillä on kolme  ulottuvuutta: sisäisyys, pysyvyys ja 

hallittavuus. Nämä antavat syille merkityksen. Odotusten muuttuminen epäonnistumisen 

seurauksena on teorioiden keskiössä (Weiner, 1986, 79, 254).  

Tätä teorian osaa eivät tue havainnot luopujista, jotka eivät lähde edes varmalle 

työllistymis- tai kuntoutuspolulle.  

Frank (1935, 119) määrittelee päämäärän tavoittelun tason: ”Tulevan tutun tehtävän  

suorittamisen taso, josta yksilö ennestään tuntee suoriutuneensa ja jonka hän 

eksplisiittisesti ottaa saavuttaakseen.” Päämäärän tavoittelu kasvaa päämäärän 

saavuttamisen jälkeen ja vähenee, jos edellistä toivetta ei ole saavutettu (Weiner 1986, 82 

ja 1992, 254). Tavoittelu viittaa menestyksen odotukseen, joka on sitä suurempaa, mitä 

voimakkaampaa on yrittäminen. Yrittäminen vähenee epäonnistuneen suorituksen jälkeen 

ja nousee onnistuneen jälkeen, mutta kun epäonnistumisen syyksi koetaan ulkoinen 

häiriö, toimii prosessi käänteisesti (Weiner 1992, 254). Syiden havaittu pysyvyys määrää 

odotusmuutoksia ennen syiden sisäisyyttä (Weiner 1986, 85 ja 1992, 256). 

Seligmanin (1975) päätelmä on: ”Avuttomuus näkyy siinä, ettei käyttäytymisen ja 

seurauksen välistä yhteyttä opita, vaan yksilö lamaantuu, ja masentunut henkilö tuntee 

itsensä arvottomaksi ja syylliseksi teoistaan ja avuttomaksi tekemään mitään tilanteelle.” 

Käyttäytymisen seurausten ennustamattomuus johtaa hallitsemattomuuden kokemiseen. 

Garber et al. (1980) päättelivät kuitenkin, ettei masennuksen syntyyn vaikuttanut 

epäonnistuminen tavoitteissa, vaan siihen liittyvä uskomus, ettei voi myöhemminkään 

onnistua.  

T utkimukseni kannalta voi ajatella, etteivät takaiskut työn haussa synnytä masennusta, 

vaan henkilön epäusko työnsaannin mahdollisuuteen  tulevaisuudessakin. Tämä havainto 

näyttäisi olevan linjassa myös kuntoutusohjaajien kannustavuuteen kuntoutujien itsetunnon 

ja itsetuntemuksen parantamisessa. Abramson et al. (1989)  täydentävät, että ”erityisen  
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toivotut  tulokset eivät tapahdu tai että odotetaan erityisen kielteisiä tuloksia”.  

Työssäni esiin nousseissa kuntoutujien taustoissa on teorioiden mukaista aktiivista 

työnhakua kun se ymmärretään normaalista elämästä selviytymisen ehtona. Edelleen 

teorioiden mukainen työnsaannin toistuva epäonnistuminen (tai uskominen 

epäonnistumiseen) esiintyy ainakin välillisesti aineistossa.  Tulokseton työnhaku ja käynnit 

työvoimatoimistossa voidaan kokea turhauttavana. Ne voivat johtua osaksi siitä, ettei siellä 

ole aina saanut ymmärrystä: ”Taikka sitten mie oon ymmärtäny väärin, mulla 

on´työttömyystoimistossa´ erityisavustaja – .” (Anssi) 

Voimaantumisen käytännöissä huomaa esittämieni teorioiden piirteitä siltä osin kuin ne 

liittyvät positiivisiin kokemuksiin. Toisaalta voimaantumista ei tapahdu, kun negatiiviset 

uskomukset vähentävät motivaatiota riittävästi ja vanha vaihtoehto, työttömyyskorvaus 

nähdään itselle parempana.    

 

4.6.1 Yhteenvetoa taustoista
 

Tutkimushenkilöiden sosiaalinen, henkinen ja taloudellinen tausta ennen uuteen 

mahdollisuuteen  suuntautumista kiinnosti minua, sillä halusin saada niistä uutta tietoa 

mahdollisista syrjäyttävistä tekijöistä. Haastattelukysymykset laadin niin, että saisin noiden 

seikkojen merkityksellisyyden esille henkilöiden silloisessa elämässä. Kuutosten 

kokemukset sain heiltä suoraan, kuten myös osalta lomakehaastatteluun vastanneilta. 

Ohjaajilla oli pitkältä ajalta kokemuksia kuntoutujien taustoista alkuhaastattelujen ja 

useiden kurssien kautta. Työnohjaajat ja työnjohto saavat henkilökohtaisempia tietoja 

vähemmän, ja se riippuukin kuntoutujan omasta halusta avautua heille. 

Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset 

Elinkaaren mittaista tietoa luontaisista suhteista (omaiset ja lähisukulaiset) sain kuutosilta. 

Heidän lapsuutensa ja nuoruutensa näyttää olleen varsin normaalia kasvukipuineen ja se on 

ollut työnteon leimaamaa. Lähes kaikilla on tai on ollut  katkeamaton suhde ainakin toiseen 

vanhempaansa ja sukulaisiinsa. En näe heidän alkuelämässään olleen työhalukkuutta 

haitanneita tekijöitä, mutta kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta tai halukkuutta 
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ammattikoulutukseen kansa- tai peruskoulun jälkeen. Maksi-ohjaajan välittämät 

asiakkaidensa kokemukset ovat samansuuntaisia. Ammattitaidon puute tai sen 

jälkeenjääneisyys on ollut tyypillinen pitkäaikaisen työttömyyden syy.  

Sosiaalisen syrjäytymisen vähäisyys työttömyyskontekstissa yllätti. Hyvin niukalti on ollut 

mainintoja kavereiden taholta tulleesta syrjäytymisen kokemisesta, ja niihinkin on liittynyt 

ehkä kokijan oma virhearviointi tai tunne. ”Ryyppäämisen” lopettaminen on passiivisesti 

katkaissut joiltain yhteydenpidon ryyppykavereihin. Lyhyiden työsuhteiden ajoilta ei 

juurikaan ole kehittynyt pysyviä kaverisuhteita. Näyttää siltä, että työkaverit ovat olleet 

vain työkavereita. Myös toisella seudulla tehtyjen töiden aikaiset kaverit ovat yleensä 

jääneet pois. Kuutoset kertoivat pysyvien kaverisuhteiden yhteydenpidon olleen jonkin 

verran vaihtelevaa, mutta molemminpuolista. 

Henkinen selviytyminen on liittynyt sosiaaliseen toimintaan perhe- ja kaveritasolla tai 

osallistumiseen ammattiyhdistyksen toimintaan. Joukossa on aina ”yksinäisiä susia”, joiden 

käsitän itse päättävän osallistumisestaan yhteisölliseen toimintaan. Itse sosiaalisen 

verkoston aiheuttamasta syrjäyttämisestä en huomannut mainittavia viitteitä, paitsi 

Tuomaksen kohdalla jonkin verran. Tutkimushenkilöiden elämänpiirissä toimii paljon 

saman sosiaalisen statuksen ihmisiä, eikä siinä tapahdu ylös-alas liikettä, koska siihen ei 

ollut erityistä tarvetta eikä syytä.  

Taloudellinen selviytyminen on joillekin ollut tiukkaa, joten sosiaalisen tuen hakeminen on 

ollut tavallista. Sekään ei ole vaikuttanut tässä homogeenisessa piirissä suuria paineita, 

mutta  rahan  rajallisuus  kuitenkin  tunnetusti  on  säätänyt  elämän  rajat.  Osa  työttömistä  on  

saanut kohtuullista korvausta ammattiliitolta, mikä on ollut varsin merkittävä ja henkisiä 

paineita ehkäisevä asia työttömän pohtiessa tulevaisuuttaan. Hyvinvointivaltion leima 

heijastuu kertomuksissa, vaikka niistä kuuluukin myös jonkinasteinen huono-osaisuus.  

Mielenterveysongelmaiset 

Mielenterveysongelmaisilla henkilöillä on taustalla vaikuttanut sairauden hallitsevuus niin 

työssä, arjen hallinnassa kuin sosiaalisissa suhteissa. Alhainen itsetunto ja itseluottamus 

sekä häpeä ovat hallinneet elämää. Sairaus on voinut olla perinnöllistä tai huonojen 

olosuhteiden kehittämä. Työ on ollut stressaavaa ja katkonaista, ja työttömyys hyvinkin 

pitkäkestoista. Työttömyys onkin  vapauttanut henkilön omiin oloihinsa. Sosiaalisia 
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kontakteja on ollut hyvin vähän. Ne eivät ole yleensä lisääntyneet edes hoitojaksojen 

aikana, jolloin lääkehoito toimii, mutta ohjausta arkielämän asioihin on niukasti. 

Henkilöillä on arjen asioinnissa kuitenkin apunaan tukihenkilö. Kyselyssäni ei selvinnyt 

onko tukihenkilöllä ollut mahdollisuus antaa omatoimisuuteen valmistavaa ohjausta.  

Työttömyysaikainen taloudellinen selviytyminen on perustunut pääasiassa sosiaalisiin 

tukiin ja joskus työttömyyskorvaukseen, joka on usein vähäinen johtuen lyhyistä 

ansiojaksoista.  Taloudellisena, sosiaalisena ja henkisenä tukiverkkona on yleensä vain oma 

perhe tai joku perheenjäsen. Osallistuva elämä on hyvin rajallista. Syynä siihen en näe 

mahdollista heikkoa taloudellista tilannetta, vaan em. silloiset henkiset ominaisuudet.  

En ollut suorassa yhteydessä mielenterveyskuntoutujiin ja olen huomannutkin, että 

eräänlainen kosketus on jäänyt kokematta. Ohjaajien kautta sain mielestäni monipiirteisen 

ja sitoutuneella työotteella kerätyn aineiston Miku-kuntoutujien taustoista ja kuntoutuksen 

myönteisistä, heille elämänuskoa antavista tuloksista.  

 

5 Kuntouttaminen Makserissa  
 

5.1 Mielenterveysongelmaisten kuntoutus Miku-kurssilla     

Yhteydenotto tulee terveydenhuollon puolelta. Noin 90 % kuntoutujista saadaan 

mielenterveysyksikön kautta. Sieltä ohjatut ovat sairausasteeltaan haastavimpia. 

Valmennuksen vaikutuksista ei kovin varmasti voida tehdä arvioita, mutta kuntoutujat ovat 

vuorovaikutuksessa ohjaajien kanssa, joten heidän jaksamistaan ja kehittymistään 

seurataan. Omahoitajat, asiakkaiden yhdyshenkilöt, näkevät heitä 1 - 2 viikon välein. 

Omahoitajilta tulee usein vinkki: ”Nyt näyttäs siltä, et sull on sen verran vahvuutta, että 

voitas lähtee kokeileen tän tyyppistä”. Toinen taho josta tulee yhteydenottoja, on 

sosiaaalitoimi, mistä mm. alle 25-vuotiaat, joiden kanssa törmätään mielenterveydellisiin 

ongelmiin, tulevat kuntoutukseen. Vankeusrangaistuksia suorittavat henkilöt, joita on hyvin 

vähän, ovat töissä päivittäin neljä tuntia. Työn osuus kuntouttavassa toiminnassa on vahva. 

Kuntoutuksen kustantaa Kela. 
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Miku-työhönvalmennusprosessi Makserissa alkaa alkuhaastattelulla riippumatta siitä, mistä 

asiakas on lähetetty. Ennen haastattelua kuitenkin tutustutaan työhönvalmennukseen, jonka 

jälkeen asiakas päättää haluaako osallistua. Makserin ammattimainen  kuntoutustyöryhmä 

tekee suosituksen asian esittelyä varten. Ohjaaja tekee alkuhaastattelun mukaan lausunnon 

asiakkaasta. Asiakas tai kuntoutuja tekee itse kuntoutushakemuksen Kelalle, lääkäri laatii B 

-lausunnon ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta. Asiantuntijalääkärillä on suurin valta 

päätöksen tekoon. ”Hylkyjä” tapahtuu hyvin harvoin.  

Outi kertoo, että alkuhaastattelu on tärkeä. Siitä lähdetään liikkeelle ja kerätään henkilön 

tietoja: ”Miks oot tänne hakeutunut, tiiätkö mihin oot tulossa, mitä olettaisit tästä saavasi, 

uskositko, että sull on voimavaroja tähän asiaan. Sitten kartotetaan elämäntavat, miten hän 

nukkuu, miten hän herää, onko sosiaalisia kontakteja vai onko erakoitunut kotiin.”  

Asiakas siis tietää, mitä Miku-työhönvalmennus on, ja arvioi itse ”--et uskonko, et mulla 

ois mahdollisuuksia käydä tämmönen läpi?” Keskustelussa tulee esiin arkojakin asioita.  

Rinnalla tulee kuntoutusohjaajan arvio hänen asiakkaansa vastausten perusteella: a) 

”tiiätkö, et miusta nyt tuntuu siltä että ei ehkä välttämättä oiskaa", b) "miusta tuntuu nyt et 

nyt on hirveen hyvä et oot erittäin niinkun jotenkin ymmärtänyt, et mistä on kyse", c) "ehkä 

tota voisit olla niin vahvoilla, että voisit lähtee jonnekin muualle”.  

Miku-ohjaaja Sirkan näkemys syrjäytymisestä on, että se voi olla vapaaehtoistakin ja 

suunniteltua, mutta se on voinut johtua jostain sairaudesta, jota ei ole koskaan diagnosoitu. 

Sirkka kertoo myös, ettei mielenterveyden hoitolaitoksissa tarjota Makserin tapaista 

kuntoutusta, jossa pureudutaan joskus näkymättömiinkin ongelmiin: ”-- meill on hyvin 

kokonaisvaltaista, et siitä ne on lähtenyt silloin aikanaan. Et kaikki lähetään hoitamaan, 

mitä myö vaan pystytään vaan auttaan  ja viiään eteenpäin ja tiietään. Me ei kaikkia 

tiedetä”.  

Epävarmuudesta luottamukseen 

”-- se alkuvaihe, kun tänne tullaan, niin siinähän on hirveen epävarma ihminen. On ollut 

ehkä pitkään työttömänä, on niitä sairausjaksoja ja asiat elämässä on tosi sekaisin koska 

niitä ei oo jaksanut hoitaa, eikä kukaan oo hoitanut niitä hänen puolestaankaa -- meill on 

ensimmäisenä että se luottamuksen rakentaminen on äärettömän tärkee ja sitten ne rupee 

meille pikkuhiljaa selviimään, että mikä sen tavallisen sairauden lisäks on se ongelman 
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ydin, että ei ole työllistynyt.” (Sirkka) 

”Ja kyllähän se noissa, missä on pitkäaikaistyöttömiä  kursseilla -- näkyy, et vaikkei oo 

diagnosoitu, niin jonkinlaisia mielenterveysongelmia siellä on --.” (Sirkka) 

Ensimmäinen kuntoutuspäätös tehdään kuudeksi kuukaudeksi. Tämä aika ollaan 

työharjoittelussa, pidetään ryhmäpäiviä ja tehdään henkilökohtaista valmennus- tai 

kuntoutussuunnitelmaa. Puolen vuoden jälkeen nähdään, miten henkilö kuntoutuu ja jaksaa. 

Kaikkia pystytään aina henkilökohtaisesti kannustamaan, koska ollaan samassa tilassa. 

Kuntoutuja voi tulla vaikka joka päivä juttelemaan olipa asia mikä tahansa. Jakson jälkeen 

voidaan hakea kolmen kuukauden jatkokuntoutusta, jona aikana voi miettiä lähteekö 

ulkopuolelle harjoittelemaan. Ja sitten vielä mahdollisuus kolmen kuukauden jatkoon ja 

vielä kolmen kuukauden jatkoon, joten kuntoutuksessa voi olla jopa 15 kuukautta. Kullekin 

jaksolle tehdään aina oma tavoite. Toteutuneista jaksoista tehdään loppuraportit ja 

jatkosuunnitelmat.  

Kuntoutustyöryhmän kokoonpano on seuraava: hoitaja mielenterveysyksiköstä (aiemmin 

lääkäri), kuntouttava työvoimaneuvoja työvoimatoimistosta, vakuutussihteeri Kelalta, 

kuntouttava sosiaalityöntekijä sosiaalitoimesta, kuntoutusasioita hoitava henkilö Palkista 

sekä kaksi kuntoutusohjaajaa Makseristä. Asiakkaat ovat jo lähes kaikille tuttuja.  

 

5.2 Pitkäaikaistyöttömien  ja osatyökykyisten kuntoutus Maksi-kurssilla    

Työvoimahallinto ostaa yhdeksän viikon kurssit palveluntuottajalta (Makseri). 

Rekrytointiväylä on pääasiassa työvoimahallinnon Palkin työnhakukurssit, joita järjestetään 

kolme kertaa vuodessa.  

Kahden viikon intensiivijaksolla käydään läpi elämänhallintaan liittyviä asioita. Sen jälkeen 

ollaan kolme viikkoa töissä itse valitulla osastolla. Välillä ollaan viikko ryhmässä ja taas 

kaksi viikkoa töissä (voi lähteä yrityksen ulkopuolelle, jos siihen on perusteita). Viimeinen 

viikko kurssilla on yhteistä aikaa. Lopussa valmistellaan työvoimahallintoon viestit,  mitä 

on yhdeksän viikon aikana tapahtunut, ja kurssin ohjaaja tekee sinne lausunnot.   

Maksi-kurssin jälkeen kuntoutujat voivat olla työelämävalmennuksessa (ei työsuhteessa) 
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kuukauden, ja jos kaikki menee hyvin tehdään kuuden kuukauden työsopimus. Sen jälkeen 

tehdään yhden - puolentoista vuoden pituisia  työsopimuksia, useimmiten enintään 

kahdeksi vuodeksi. Sosiaalisessa yrityksessä on voitu työllistää pisimmillään kolmeksi 

vuodeksi, mutta käytäntöön on tullut muutoksia. Jos työllistettävällä on 

vajaakuntoisuuskoodi, hän voi olla pidempäänkin, jopa pysyvästi.   

Työnjohtaja Kertun mukaan Maksi-kurssin jälkeinen sopeutuminen työyhteisöön ei ole 

ongelmallista, koska se on  alkanut jo kurssiaikana, ja voidaan ajatella, että henkilöt, jotka 

haluavat tulla osastolle, ovat jo silloin valikoituneet.   

Maksi-kurssin kestossa (normaalisti yhdeksän viikkoa) otetaan mm. kuuromykkien 

kohdalla työntekijän poikkeavuudet ja erityistarpeet huomioon: ”Paperi ja kynä. Se on 

hyvä. Tossa metallissa tää Aaro niinkun se ei oikeestaan eroo, sen puheesta saa selvän, 

mutt Tepe ei pysty muodostamaan niitä sanoja. Tepen kanssa me pistetään tekstiä  

paperille. Kaikki työasiat, mitä hän alottaa, niin käyään läpi.” (Rauno) 

Työn vaikeusasteen ongelma: ”Ja sehän tässä on kun me tuolla kokoonpanossa tehdään, 

nää on semmosia vähemmän ammattitaitoo vaativia, mitä on sieltä siirretty pois ja ne 

tietysti yritykset on ulkoistanut ja ne henkilöt kun on siellä sisällä, niin niitä on siirretty 

tavallaan niinkun vaativampiin töihin.” (Rauno) 

Maksi-ohjaaja Mirkku: ”Niin, sosiaalisestikin, kyllä,  ja sitten tulee monta kertaa tää 

vyöryminen, että tapahtuu taloudellista ja sitten pitkään ennen kun se itsetunto rakentuu et 

monenlaisia ihmisiä kun valitsee, niin taustat on jokaisella niin erilaiset.” 

Kuntoutusta Makserissa tehdään positiivisessa hengessä. Ohjaajat arvostavat henkilöitä, 

joiden kanssa he luovat uutta itsenäistyvää ihmistä.  

Aikaisemmin perhe- ja lapsityön parissa pitkään toiminut Maksi-ohjaaja Mirkku on 

Makserissa kolmatta vuotta ja pitää työstään: ”No kyllä tykkään. Joo mä oon pari vuotta 

täällä ollut ja eilen jäin vielä miettimään keskustelun  jälkeen näitä ihmisiä, kun -- mull on 

seitsemän kurssia takana, niin karkeesti 70 - 85 ihmistä suunnilleen oon kahen vuoden 

aikana tavannut kurssin kautta plus sit mitä on muita tullut ja talon kautta niin asiakkaita 

yli 100 uutta persoonaa on tullut tosiaan, että hirveen mielenkiintoinen  elämä.”  

Miku-ohjaaja Outi kertoo, että mielenterveyden järkkyessä ihminen saattaa ensin eristäytyä, 
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ennen kuin tulee tutuksi oman sairautensa kanssa, tottuu uuteen ja oppii pois häpeästä. 

Työn osuus on kuitenkin vahva ja kaikki haluavat jonkin syyn: ”Miksi minä lähen 

jonnekin. Että mä oon ihan yksin maailmassa, että mull ei oo mitään syytä herätä ylös, et 

kaikki päivät on samanlaisia, arkipäivät on samanlaisia, viikonloput on samanlaisia -- 

mikään ei erotu, joulut on samanlaisia, juhannukset, et ei o sitä arkipäivän rytmitystä, mikä 

tavallaan tuo siihen elämään niitä raameja.”  

Miku-ohjaaja Sirkka kohtaa ensin mielenterveyskuntoutujan ongelmat, joita ovat 

sairaalakierre, itsetunnon puute, ”must ei oo mihinkään”-ajatukset, häpeän tunne ja 

taloudelliset ongelmat.   

Myös Maksi-ohjaaja Mirkku kohtaa tulokkaat ensimmäiseksi alkuhaastattelussa, jolloin 

hänelle piirtyy käsitys henkilön asenteesta ja henkisestä tilasta. Lausahdus ”kun on jotain 

tekemistä” viittaa asiakkaan hyväksyntään uudesta työpaikasta.  

Työnjohtaja Rauno kertoo, että uusien kanssa ollaan läsnä kurssin mukana, silloin kun 

kurssilaiset käyvät esittäytymässä ja kun heille ruvetaan osoittamaan työpisteitä ja 

työpaikkoja. Rauno pääsee tutustumaan heihin työn ääressä ja käytäväkeskusteluissa. ”Et 

siinä tietää ajatuksia”. Hän on huomannut, että  kun työttömän päivärahaoikeus rupeaa 

loppumaan, se on pistänyt harkitsemaan jatkaako vai ei tarjottua työllistymispolkua 

(karenssin uhka): ”-- osahan tulee mielellään tänne, osa on semmoisia, et ne tulee vähän 

niinkun väkisin, et loppuu päivärahat jos et menis sinne -- motivaatiohan on aika alaalla . 

Et vähän  hällävälii tyylin -- se on ymmärrettävää varmaan, et jos pakotetaan johonkin -- 

että hänet sais ymmärtämään siinä että hänen parastaanhan tässä ajatellaan.” (Rauno) 

Työnohjaaja Risto tapaa uudet kurssilaiset rekrytoitujen esittelykierroksella: ”Et aina kun 

tulee joku porukka, niin Mirkku sitten osastoilla esittelee ja kertoo vähän, että ketä sinne on 

tulossa. Ja sitten vähän kerrotaan tästä toiminnasta ja --.” Maksi-kurssilaisiin Risto 

tutustuu kurssin työjaksojen aikana: ”--sillä lailla, että ne on kaks viikkoo Mirkun hoteissa, 

niin sit ne tulee kolmeks viikoks osastoille -- saman lailla kun meiän ”vakituiset” ja 

”mikulaiset” ihan normaalisti siinä.” 

Tulokkaat, jotka nimenomaan haluavat tietylle osastolle, saadaan tavallisesti sijoitettua. 

Myös osaston vaihto voi olla mahdollinen. On ymmärrettävää, että puumiehet toivovat 

puuosastolle jne. Se mahdollistaa myös työn taitamisen monipuolisuuden työpaineiden 
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vaihdellessa osastoittain.  

Naiset hakeutuvat herkemmin tekstiiliosastolle. Miesten ja naisten töitä ei muuten juurikaan 

erotella. ” -- no siinä on sillä lailla, että ensin kysyy Mirkku, minkälainen on tarve. Ja sitten 

voidaan  sanoo, että kaksi tai kolme voisin ottaa, ja jos on halukkaita tulemaan et jos on 

mahdollisuus jopa enemmänkin, niin pyritty aina siihen, että ei kaikki tule samalle --.” 

Risto vitsailee kysymykselleni olisiko jo ensimmäisen teoriajakson jälkeen havaittavissa 

kotoutumista uuteen työympäristöön: ”Että kyllä tuotantopuoli aina tän täällä istumisen 

voittaa -- loppuviikosta kyselen tosiaan -- onko viihtynyt hyvin ja kyllä tuntuu, että on 

tykänneet, et kyllä sen näkee henkilöstäkin jos ei kiinnosta.”   

Työnjohtajat ovat mukana rekrytoinnissa siinä vaiheessa, kun suunnitellaan ensimmäisiä 

sijoituksia osastoille. Työjaksoilla työnjohtajat tutustuvat enemmän kuntoutujan ajatuksiin 

ja hänen kehittymiseensä työssä. Rauno kertoo, että ensimmäisen työjakson päätyttyä 

näkyy merkkejä siitä, kuinka motivoitunut kukin on jatkamaan kuntoutuskurssia.  

Rauno tietää, että alku on ratkaiseva niille, jotka ovat tulleet “vähän niinkun väkisin, et 

loppuu päivärahat jos et menis sinne -- et vähän  hällävälii tyyliin, et kyllä hänelle käy 

mikä tahansa --.” Motivaatio on alhaalla. Taustalla voi olla aikaisemmin koettu jatkuva 

epäonnistuminen työnhaun tai työpaikan suhteen. “Se on ihan ymmärrettävää varmaan, et 

jos ihminen pakotetaan johonkin, niin ei se, mutta se, että hänet sais ymmärtämään siinä 

että hänen parastaanhan tässä ajatellaan”.  

Mutta osa taas on tullut mielellään, eikä motivaation laskua heidän kohdallaan tapahdu: 

“Mut kyllä tämmönen kurssi, kun pitkään on ollu poissa, niin pehmeempi lasku lähtee 

tavallaan takasin tähän työelämään.” (Mauri)  

Työnjohtaja Kerttu tutustuu uusiin työntekijöihinsä pikkuhiljaa työjaksojen aikana. Hän on 

huomannut tulijoiden ensitapaamisissa jonkinlaista arkuutta kohdata tämä ”viimeinen 

vaihtoehto”, mutta kun asioita ruvetaan laittamaan kuntoon, hän on kokenut kurssin oikein 

hyvänä mahdollisuutena näille ihmisille.  

Miku-kuntoutuksen alkuvaiheessa saattaakin tulla jonkilainen ahaa-elämys: ”-- ensinnäkin 

on lähtötilanne se, et hyö ei tiedä, mistä on kyse. Tiedon antaminen on se ensimmäinen, ja 

sitten lähetään hakemaan tietysti niitä voimavaroja. Et nyt näyttää, että sulla ois 
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mahollisuuksia tämmöseen ja tämmöseen  -- ja kyllähän sitä positiivisella viiään eteenpäin. 

Et lähetään siitä, että niinkun lähetään kuntoutumaan ja menemään eteenpäin”. (Outi) 

Myöhemminkin niitä ahaa-elämyksiä tulee, esimerkiksi:”hei -- voisinks mie pikkuhiljaa sit 

kuitenkin lähtee miettimään tällasia asioita?--  voisinko joskus palata sinne työelämään? 

onko jo näin lähellä, että voisin jopa vuoden päästä miettiä kouluunlähtöä?” (Outi) 

”Että semmosen ajatustyön tekemistä myös sen ihmisen kanssa, semmosta tulevaisuus-

suuntautunutta ajattelua, niin siinä myöskin käyään läpi.” (Outi).    

Miku-ohjaaja Outi täsmentää: ”Et se just et meiän tehtävähän ei oo päättää kenenkään 

puolesta mitään. Meiän tehtävä on antaa tietoa -- et myö kerrotaan ja osataan opastaa. 

Voiaan kertoo eri mahollisuuksista. Ihmiset äärimmäisen vähän tietävät näistä 

järjestelmistä ja täähän on aivan karmee prosessi, kun sosiaalitoimi tai työvoimapalvelut, 

niin sehän on hirvee sekamelska. Ihmiset on sekasin siellä, et sen kansankielisen selkeen 

tiedon antaminen niin se on ensiarvoisen tärkeetä, et hyö niinkun oppis toimimaan ja 

ymmärtämään, mistä on kyse ja miten voiaan täällä verkostossa toimia”.  

Maksi-ohjaaja Mirkku kertoo luottamuksesta: ” (nauraen) -- no se on taas että osa luottaa 

osa ei, se riippuu paljon niistä kokemuksista, ne on niin yksilöllisiä että pääsääntöisesti 

kyllähän siellä on luottamusta ja ollaan tavallaan totuttu niihin tukiin, se on niitten arkea. 

Et sitä saa ja sillä tullaan toimeen.”   

Ollaanko tuesta  myös riippuvaisia? ”Kyllä. Et siitä se irtautuminen, -- että, sit kun tulee 

työllistyminen että ois mahdollista niin ollaankin niin riippuvaisia siitä tuesta että 

ajatellaan että mulla on oikeus saada. Sit puhun aina että ei se o sinulle ollenkaan, että 

kyllä pitäis töitä tehä, ei se mikään Manulle automaattinen oo se  tietty tuki.” 

” -- ja sitten näitä eläkeselvittelyitä, hirveen paljon helpommin heidät jätetään kuulematta, 

et kun he on työttömiä ja varsinkin jos heillä on päihdetaustaa et se vaikuttaisi heidän 

uskottavuuteensa. Et osa sit sanoo, että ”hei come on”, tuu sie mukaan, et lähetään yhessä 

sinne mukaan et sitten ne varmaan kuuntelee.” (Mirkku) 

Passiiviseen elämäntapaan tottunut voi kokea tarjotun muutoksen kielteiseksikin: ”-- niin 

osa kokee ahdistavana sen että kun ei saa olla rauhassa, et osa on niin sanotusti tottunut 

siihen että oot työtön ja saat olla työtön  ja saa olla siinä ja tavallaan tottunut siihen, että 
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tulee niukasti toimeen ja keksimällä miten selviää siitä arjesta, niin sit tulee joku tällainen 

häiriötekijä kun työvoimahallinnon Palkki, joka yrittää aktivoida jollakin  -- .” (Mirkku) 

 

5.3 Sopivien töiden jakaminen         
    

Makserin eri osastoilla yritetään aina tarjota mielekästä työtä, johon tekijällä on 

henkilökohtaiset edellytykset. Maksi-kurssin aloittaa kerralla isompi uusi erä, kun taas 

sieltä poistutaan yksi kerrallaan jatkamaan muualle. Työn sovittaminen sekä työntekijälle 

että työnantajalle mielekkääksi voi olla vaikeata ja vaatii yhteistä pohdintaa: ”No kyllä se 

vaan, jos ei oo ihan selvä homma, että tästä se kun -- on sahausta tai on kuitenkii aika 

looginen homma et siitä niinkun alkaa näkemään, että minkälailla. Meillä on -- ihan 

jatkuva toi poratappihomma. Siihen -- kolme henkilöö, ketkä pyörittää sit. Siin ei oo kovin 

paljoo sitä, mut on kuormalavan kannet, sekä muu semmonen vähän ´ruovimpi´ homma, 

ettei se o niin semmonen tarkka, niin siihen voi laittaa kenet vaan.” (Risto)   

Työnohjaaja Risto näkee pian mitä henkilö pystyy käytännössä tekemään. Jos työ ei  

onnistu, niin: ”Kyllä sitä pystyy sanomaan normaalisti, että katotaan  jotain muuta, ku ei 

me sanomaan, et ei tosta mitään tuu, et sä oot ihan onneton.”  

Kuntoutujille sovitut henkilökohtaiset työpäivän pituudet vaativat töiden jaksottamista. 

”Moniosaajien” rooli korostuu tässä: ”Et ne tulee kymmeneen ja tekkee sen neljä tuntia. 

Mut -- kun tässä työn järjestelyssä on tämmöstä kuka tekkee neljää tuntia, kuutta tuntia ja 

kaheksaa tuntia, tullee kymmeneen ja --. Sit siell jos jostain syystä ollaan pois, niin se jää 

sitten kesken ja sit sen joku tekee -- on näitä moniosaajia, niin sillä saa paikata.” (Rauno) 

Toimitusvarmuus on hyvä kilpailutekijä ja siitä pidetään kirjaa ”et ei nyt ihan huonoja 

toimittajia oltais, et me saahaan piettyä noi työt”. Makseri vastaa siitä, että asiakas saa 

ajoissa mitä on tilannut: ”Se (laatu) on meillä ollu hyvä. Me ei koisita mitään, kokoonpano 

tehään, sitten me pelkästään komponetteja ladotaan  johonkin kiskoihin kiinni ja kyllähän 

se tuotevastuu on sitten siellä asiakkaalla, kun se tekee sen osia.” (Rauno) 

Joskus voi käydä niin, että parin päivän päästä henkilö ei muista edellisestä tehtävästä 

mitään. Malli on tallessa, koska aina ei ole sama työntekijä jatkamassa, eikä asioita voi 
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jättää muistin varaan. Työn ohjausta hoitavat  “hiljaisella sopimuksella” myös vanhemmat, 

pitempään olleet työkaverit, jotka tietävät miten delegoida työt. Käytännössä tämä toimii. 

Miku-kuntoutuksen alkuvaiheessa saattaakin tulla jonkilainen ahaa-elämys: ”-- ensinnäkin 

on lähtötilanne se, et hyö ei tiedä, mistä on kyse. Tiedon antaminen on se ensimmäinen, ja 

sitten lähetään hakemaan tietysti niitä voimavaroja. Et nyt näyttää, että sulla ois 

mahollisuuksia tämmöseen ja tämmöseen -- ja kyllähän sitä positiivisella viiään eteenpäin. 

Et lähetään siitä, että niinkun lähetään kuntoutumaan ja menemään eteenpäin.” (Outi) 

Myöhemminkin niitä ahaa-elämyksiä tulee, esimerkiksi: ”hei -- voisinks mie pikkuhiljaa sit 

kuitenkin lähtee miettimään tällasia asioita?-  voisinko joskus palata sinne työelämään? 

onko jo näin lähellä, että voisin jopa vuoden päästä miettiä kouluunlähtöä?” (Outi) 

”Että semmosen ajatustyön tekemistä myös sen ihmisen kanssa, semmosta tulevaisuus-

suuntautunutta ajattelua, niin siinä myöskin käyään läpi.” (Outi).    

”Et se just et meiän tehtävähän ei oo päättää kenenkään puolesta mitään. Meiän tehtävä on 

antaa tietoa -- et myö kerrotaan ja osataan opastaa. Voiaan kertoo eri mahollisuuksista. 

Ihmiset vähän tietävät näistä järjestelmistä -- sosiaalitoimi tai työvoimapalvelut, niin sehän 

on hirvee sekamelska. Ihmiset on sekasin siellä, et sen kansankielisen selkeen tiedon 

antaminen niin se on ensiarvoisen tärkeetä, et hyö niinkun oppis toimimaan ja 

ymmärtämään, mistä on kyse ja miten täällä voiaan täällä verkostossa toimia.” (Outi) 

” -- ja sitten näitä eläkeselvittelyitä, hirveen paljon helpommin heidät jätetään kuulematta, 

et kun he on työttömiä ja varsinkin jos heillä on päihdetaustaa et se vaikuttaisi heidän 

uskottavuuteensa. Et osa sit sanoo, että ”hei come on”, tuu sie mukaan, et lähetään yhessä 

sinne mukaan et sitten ne varmaan kuuntelee.” (Mirkku) 

Passiiviseen elämäntapaan tottunut voi kokea tarjotun muutoksen kielteiseksikin: ”-- niin 

osa kokee ahdistavana sen että kun ei saa olla rauhassa, et osa on niin sanotusti tottunut 

siihen että oot työtön ja saat olla työtön  ja saa olla siinä ja tavallaan tottunut siihen, että 

tulee niukasti toimeen ja keksimällä miten selviää siitä arjesta, niin sit tulee joku tällainen 

häiriötekijä kun työvoimahallinnon Palkki, joka yrittää aktivoida  jollakin  -- .” (Mirkku) 
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6 Voimaantuminen
 

 

Voimaantuminen on tärkein  prosessi  tutkielmassani. Voiko voimaantuminen olla  

syrjäytymisprosessin positiivinen jatkumo? Luonnollisesti käännekohdassa tapahtuu 

jotain. Prosessia voi tarkastella sekä voimaantujan että voimaannuttajan näkökulmasta. 

 

Voimaantumisen käsite kirjallisuudessa ja diskursseissa yleistyi 1980-luvun puolivälissä  ja 

siirtyi sitten erityisesti kasvatustieteiden puolelle. Käsitettä on määritelty eri tavoilla ja 

eri näkökulmista. Kielellinen, filosofinen ja kontekstikohtainen tarkastelu on tuottanut 

lukuisia, mutta perusteltuja, keskenään ristiriitaisia selityksiä, määritelmiä ja rajauksia. 

”Tarjonnan” monipuolisuus on vaikeuttanut kattavan voimaantumisteorian kehittämistä. 

Siitonen otti grounded-theory-menetelmään perustuneen ammatillisen kasvun 

(opettajankoulutus) tutkimuksensa päätavoitteeksi empiiriseen aineistoon ja 

tutkimustietoon perustuvan yleisen formaalin teorian rakentamisen voimaantumisesta. 

Siitosen teoria kehittyi kuitenkin yleiseksi vasta, kun hän oli tehnyt lisäksi laajan 

kirjallisuustutkimuksen empowerment- ja motivation -käsitteistä. Teorian keskeinen 

ajatus on, että voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestä. Se on henkilökohtainen ja 

sosiaalinen prosessi, eikä voimaa voi antaa toiselle. (Siitonen, 1999) 

 

Siitonen (1999) toteaa, että ”voimaantumisteoria ei ole oikeastaan vielä selkeä teoria 

vaan pikemminkin orientaatioperusta, joka yhdistää motivaatioteoreettisia ja filosofisia 

elementtejä”. Se on humaani ja positiivinen lähestymistapa. Siksi sillä on 

mahdollisuuksia auttaa  kehittämään henkistä hyvinvointia. Keskeisiä arvoja ovat 

ihmisen kunnioittaminen ja tunteiden huomioiminen. Se ei syytä vaan tukee 

voimavarojen ja mahdollisuuksien näkemistä, käyttöönottoa ja kehittämistä. Teoria ei 

pyri osoittamaan voimaantumiseen liittyviä syytekijöitä eikä voimaantuneen henkilön 

mitattavia ominaisuuksia. (Siitonen 1999.)  

  

Voimaantumisen teoriaa voidaan soveltaa esimies- ja työnjohtotehtävissä alaisten  

työhyvinvoinnin kehittämiseen, opetuslaitoksissa oppilaiden motivointiin, ja tutkijan 

arvion mukaan myös vanhusten, vammaisten, syrjäytymisvaarassa olevien ja 
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työttömien sekä kroonisesti sairaiden voimaantumisen tukemiseen (kuten omassa 

tutkielmassani). (Siitonen 1999.) 

 

 

6.1 Voimaantumisen määritelmä        

Siitosen (1999) tutkimuskirjallisuuden pohjalta tekemä voimaantumisen määritelmä on 

kaksiosainen.  

1. Voimaantumisen prosessiluonne: Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä 

prosessi: voimaa ei voi antaa toiselle. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota 

ei tuota tai aiheuta toinen ihminen. Voimaantuminen on prosessi tai tapahtumasarja, jonka 

kannalta toimintaympäristön olosuhteet (esim. valinnanvapaus ja turvalliseksi koettu 

ilmapiiri) voivat olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossain 

tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. 

Voimaantumisen osaprosesseja ja niiden välisiä merkityssuhteita voidaan teoreettisesti 

jäsentää, mutta voimaantumisen osaprosessien syy-seuraussuhteita on (toistaiseksi) ollut 

vaikea osoittaa, koska jokainen ihminen voimaantuu itse, eikä ulkoisella pakolla.  

2. Voimaantunut ihminen: Voimaantunut ihminen on löytänyt omat voimavaransa. Hän on 

itse itseään määräävä ja ulkoisesta pakosta vapaa. Voimaantumisprosessissa toinen 

ihminen ei ole häntä voimaannuttanut, vaan hän on itse tullut voimaantuneeksi. 

Voimaantuneen ihmisen ominaisuuksia on ollut (toistaiseksi) vaikea määritellä niiden 

mittaamiseksi tai arvioimiseksi, koska ne ilmenevät erilaisina käyttäytymisinä, taitoina ja 

uskomuksina. Voimaantumisen ominaisuudet voivat vaihdella myös voimakkuusasteeltaan, 

ympäristön ja ajankohdan mukaan.  (Siitonen 1999, 91 – 93)  

 

6.2 Voimaantumisen ja motivaation keskinäinen yhteys ja ero    

Voimaantumisen ja motivaation tutkimuksen käsitteet ovat lähellä toisiaan. Molemmat 
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liittyvät työhöni oleellisesti, joten on tarpeen selvittää käsitteiden erot ja yhtäläisyydet. 

Siitosen esittämä voimaantumiskäsite osoittaa, että tutkimusalojen keskiössä ovat:  

 Päämäärien asettaminen, keskeisinä käsitteinä vapaus, itsemäärääminen, vapaa 

tahto, valinnanvapaus, itsesäätely, tarpeet, halut, arvot, odotukset ja hyväksyntä.  

 Päämääriin suuntautuminen, läheisenä käsitteet ilmapiiri, turvallisuus, luottamus, 

kunnioittaminen, toimintavapaus, avoimuus, vuorovaikutus, osallistuminen, tuki, 

oma tehokkuus, konteksti- ja kykyuskomukset, emootiot ja arvostus. 

 Toiminnan seurauksena saavutettava tila, keskeiset käsitteet hyvinvointi, 

tyytyväisyys, myönteisyys, ilo, luovuus, optimaalinen kokemus, itsetietoisuus, 

itsetunto, itseluottamus, minäkäsitys, kompetenssi, sitoutuminen ja vastuu.  

(Siitonen, 1999, 97) 

Ford (1992, 72 – 73) esittää kirjallisuudesta kuitenkin kolme toistuvaa teemaa, joita 

voidaan käyttää kriteereinä erotettaessa motivationaaliset prosessit ei-motivationaalisista.  

 Motivationaaliset prosessit ovat ihmisen eivätkä kontekstin ominaisuuksia.  

 Ne suuntautuvat tulevaisuuteen pikemmin kuin nykyhetkeen tai menneeseen.  

 Ne ovat luonteeltaan pikemmin evaluatiivisia kuin instrumentaalisia. 

Motivoivien järjestelmien teorian (Motivational Systems Theory, MST) motivaatiokäsitys 

täyttää edellä määritellyt motivationaalisten prosessien kriteerit. MST määrittelee 

motivaation yksilön henkilökohtaisten päämäärien, emootioiden ja henkilökohtaisten kyky- 

ja konteksti-uskomusten organisoituneeksi kaavaksi (Ford 1992, 73 - 79). 

Sekä voimaantumisen että motivaation kannalta on oleellista, että edellä esitetty jako 

ymmärretään ennemmin spiraalisena, (portaattomana) kuin vaiheittaisena prosessina. 

Motivaatioon liittyy itsensä, toisen ja/tai ryhmän motivointi. Motivaation ja motivoinnin 

toivotaan johtavan ihmisen kehittymiseen, persoonalliseen kasvuun ja/tai organisaation 

tuloksen paranemiseen. Motivoinnin kohde on pyritty saamaan innostumaan motivoijan 

määrittelemistä päämääristä. Tällöin motivoinnissa on ollut kyse ensisijaisesti motivoijan 

intresseistä. (Siitonen 1999, 97) 
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Toisen intresseistä lähtevässä motivoinnissa kontrolli on jollain toisella eikä motivoinnin 

kohde ole vapaa. Motivointi on johtanut kontrolloivaan suuntautumiseen, ja samalla 

”motivointi”-traditioon. (Emt. 97) 

Voimaantumiseen liittyy henkilökohtainen ja sosiaalinen näkökulma, ja se lähtee ihmisestä 

itsestään. Voimaantuminen on yhteydessä toimintaympäristön mahdollistaviin näkökohtiin, 

henkilökohtaiseen ja organisatoriseen hyvinvointiin sekä minän vahvistumiseen. Sen 

”dynaamiseen imagoon” liittyy energisoiva luonne, luovien ratkaisujen mahdollistaminen 

ja vapaaehtoinen, omista lähtökohdista voimaantuminen. Tärkeää on myös hyvinvointiin 

pyrkiminen. Voimaantumisen orientaatio on mahdollistava, ei pakottava. (Emt. 97) 

Ratkaiseva ero voimaantumisen ja motivaation traditioiden välillä on, että voimaantuminen 

ajatellaan ihmisestä itsestään kasvavana prosessina, ja siksi voimaantumisen orientaatiossa 

toisen voimaannuttaminen ei ole mahdollista. Vertailuongelmana on ollut voimaantumisen 

tutkimuksen nuoruudesta johtuva määritelmien epäselvyys ja yleisen teorian puute. (emt. 

97) 

Työssäni motivointia/motivaatiota tarvitaan henkilön herätteeksi tämän ollessa ”aallon 

pohjalla”. Se on alkua prosessille, jossa henkilö itse rakentaa toimintakykyään.  Motivointia 

tapahtuu myös prosessin myöhemmissä vaiheissa, kun itsetuntemusta kehitetään.   

 

6.3 Voimaantumisen ydinkäsite ja kategorioiden määrittely              
                                         

Empiirisen aineiston osan tuloksena rakentui substantiaalinen luokitusjärjestelmä. 

Keskeiseksi ydinkäsitteeksi ja tutkittavien perussosiaaliseksi prosessiksi nousi sisäinen 

voimantunne, voimaantuminen. (Siitonen 1999, 59 - 60). Ydinkäsitteeseen läheisesti 

liittyvät kategoriat (7) alakategorioineen (55) on esitetty kuviossa 1. (Emt. 62). Sisäisen 

voimantunteen löytymisen pohjalta syntyi substantiaalinen teoria. (Emt. 82) Teoreettisen 

integraation ja käsitteellisen syventämisen kautta kehittyi yleinen formaali teoria.  (Emt, 

116). 

Ydinkäsite sisäinen voimantunne on omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta 

vapauttavaa tunnetta. Sisäisen voimantunteen saavuttaneista heijastuu myönteisyys ja 
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positiivinen lataus, joka on yhteydessä hyväksyvään luottamuksellisen ilmapiirin ja 

arvostuksen kokemiseen. Sisäisen voimantunteen saavuttaneella ihmisellä on halu yrittää 

parhaansa ja ottaa vastuu myös yhteisön toisten jäsenten hyvinvoinnista, käyttämällä 

rohkeasti ja luottavaisesti toimintavapauttansa. Koettu vapaus tukee vastuun ottamista. 

Sekä vapaus että vastuu ovat yhteydessä yhteisön turvalliseksi koettuun ilmapiiriin, jossa 

arvostuksen, kunnioituksen ja luottamuksen kokemisen seurauksena ihminen uskaltautuu 

tekemään luovia ratkaisuja todellisen vastuun mukaisesti. Sisäisen voimantunteen 

saavuttamisessa vapaus ja itsenäisyyden kokeminen ovat prosessin alusta alkaen 

keskeisessä asemassa. Myös kontekstiin (toimintaympäristöön, työyhteisöön) liittyvillä 

kokemuksilla on keskeinen asema sen rakentumisen alkuvaiheesta alkaen, mutta erityisesti 

prosessin ylläpitämisessä. Sisäisen voimantunteen kategoriat ovat läheisesti toisiinsa 

kytkeytyneinä ja merkityssuhteessa keskenään. Ratkaisevat puutteet yhdessäkin 

kategoriassa voivat heikentää tai jopa estää sisäisen voimantunteen rakentumista tai 

ylläpitämistä. Ihanteellisessa tilanteessa kaikki sisäisen voimantunteen kategoriat tukevat 

ihmisen voimavarojen kasvua. (Siitonen 1999, 61 - 78) 

Siitosen empiirisen tutkimuksen päälöydös, sisäinen voimantunne, jakautuu seitsemään 

kategoriaan ja niiden alakategorioihin (55). Koska tutkielmani erilaisesta luonteesta johtuen 

kysymysten asettelu ei ollut aivan teorian laajuinen, on selvää, etteivät kaikki ala-kategoriat 

esiinny myöskään tuloksissa. Toisaalta kaikki alakategoriat eivät ole olleet oleellisia koska 

tarkastelen tuloksia Siitosen kehittämän yleisen formaalin voimaantumisteorian viiden 

premissin valossa. (Siitonen 1999,  59 - 60) 

 

6.4 Yleisen formaalin voimaantumisteorian premissit  

Voimaantumisteoria koostuu viidestä premissistä, väitelauseesta, jotka yhdessä 

muodostavat teorian ihmisen voimaantumisesta. (Siitonen 1999)    

1. premissi: Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä henkilökohtainen ja 

sosiaalinen prosessi, eikä toinen voi antaa voimaa toiselle. Voimaantumiseen liittyy usein 

myös vuorovaikutteisuus, sosiaalinen puoli. Se on sarja tapahtumia jotka ovat joissain 

ympäristöissä todennäköisempiä kuin toisissa. Voimaantuminen tapahtuu luontevimmin 
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mahdollistavaksi koetussa kontekstissa, jossa ihminen kokee esimerkiksi ilmapiirin 

turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja asemansa tasa-arvoiseksi.  

2. premissi: Voimaantumisprosessia jäsentävät: 1) päämäärät, 2) kykyuskomukset, 3) 

kontekstiuskomukset ja 4) emootiot, sekä näiden sisäiset suhteet.  

3. premissi: Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin, vahva 

katalyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti heikkoon sitoutumiseen.  

4. premissi: Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin, mikä ilmenee teorian 

mukaan sekä yksilön että ryhmän kokonaisvaltaisena hyvinvointina, (jakoa  fyysiseen, 

psyykkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin ei tehdä). Hyvinvoinnin kannalta merkittäviä 

elementtejä ovat erityisesti vapaus, itsenäisyys, valinnanvapaus, kunnioitus, arvostus, 

vapaaehtoisuus, toimintavapaus, halu, vastuullisuus,  luottamus, minäkuva, kollegiaalisuus, 

sosiaalisuus, keskustelukulttuuri, kulttuuriympäristö, joustavuus, ilmapiiri, turvallisuus, 

avoimuus, mahdollistaminen, oman roolin löytäminen, kannustaminen, myönteisyys, 

hyväksyntä, eettisyys ja onnistuminen. Voimaantumisen osaprosesseista erityisesti 

kollegiaalisuus, tasa-arvoisuus, molemminpuolinen kunnioitus, halu asettaa päämääriä ja 

mahdollisuus riskien ottamiseen ovat yhteydessä hyvinvointiin.  

5. premissi: Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila. Voimaantuminen voi olla jossain tietyssä 

ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. Jos 2. premissin voimaantumista 

jäsentävissä tekijöissä tapahtuu muutosta, voi tapahtua muutos myös voimaantumisessa. 

Ihmisen elämäntilanteet muuttuvat koko ajan ja myös ihminen itse muuttuu. Yhteisön 

suhtautumistavan muuttuessa voi minäkäsityksen ja ympäristön välille syntyä ristiriita, ja 

henkilön pitää pystyä muuttamaan käsityksiään itsestään.  

(Siitonen 1999, 161 - 165). 

 

7 Tulokset voimaantumisteorian valossa

Siitosen empiirisen aineiston sisäisen voimantunteen kategorioiden vertailu teoreettisen 

integraation tuottaman voimaantumisen teorian toisen premissin osaprosesseihin osoittaa  
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Kuvio 1. Sisäisen voimantunteen kategoriat alakategorioineen. 
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niiden sisältävän lähes samat elementit. Edellisiä leimaavat luonnollisesti empiirisen 

tutkimuksen erityisluonne ja jälkimmäisiä yleistäminen. Vrt. kuvioita 1. ja 2.  

Tarkastelen oman tutkielmani voimaantumisen tuloksia jälkimmäisen, voimaantumisen 

teorian toisen premissin osaprosessien valossa. Ne ovat lähes identtiset Siitosen empiiristen 

tulosten kanssa, vaikka nimikkeet voivat olla eriäviä. Voimaantumisprosessin 

spiraalinomaisista vaikutussuhteista johtuen on sen verbaalinen kuvaaminen yhtenäisesti 

mahdotonta ilman, että osioita toistetaan. Jos taas prosessia kuvaisi visuaalisesti näkisin sen 

lähinnä dna-ketjun muotoisena. 

Sisäisen voimantunteen saavuttaneesta heijastuu myönteisyys. Myönteisyys rakentuu 

hyväksymisen, arvostuksen kokemisen, luottamuksen, turvalliseksi koetun ilmapiirin, 

toimintavapauden ja kunnioituksen kokemisen yhteisvaikutuksesta. Myönteisyys vapauttaa 

voimavaroja, on yhteydessä vastuullisuuteen, heijastuu myönteisenä asennoitumisena ja 

arvostuksena sekä itseä että yhteistyökumppaneita kohtaan. Haastattelujen ja havaintojen 

mukaan Makserissa on myönteinen ilmapiiri. Ohjaajien, johdon, kuntoutujien ja 

työntekijöiden kaikinpuolinen luottamus, vastuullisuus ja myönteisyys toimivat 

vuorovaikutuksessa. Halu auttaa on yhteydessä ohjaajan vastuullisuuteen kuntoutujien arjen 

sujuvuudesta.  

 

7.1 Päämäärät 

 

A. Toivotut tulevaisuuden tilat. Henkilökohtaisten päämäärien asettaminen, -halu 

ymmärtää, -halu menestyä, -osallistuminen yhteisten päämäärien asettamiseen. Makserin 

kuntoutuksen lähtökohtana on henkilön itsensä asettamat tavoitteet. Kuntoutuksessa 

autetaan oman elämän arkiasioiden hoidon ymmärtämisessä, joka joskus tapahtuu ”ahaa-

elämyksenä”, ja itsenäisyyteen. Halu menestyä ilmenee sopeutumisessa työyhteisöön, joka 

tarjoaa tasavertaisen ympäristön vastuullisen tehtävän hoitamiseen. Yhteiset päämäärät 

ymmärretään yhteisenä etuna.  

Tavoitteena on oma työura. Ohjelmaan kuuluukin työnhakukoulutus. Etenemistä kantaa  
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Kuvio 2. Voimaantumisen ”atomimalli” voimaantumisen osaprosessien keskinäisistä 
yhteyksistä ja keskinäisten merkityssuhteiden moniulotteisuudesta. (Siitonen 1999, 158) 
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myös toiveikkuus: ” -- pikkuhiljaa ihmiset voimaantuu ja sitä etitään sitä omaa uraa -- kun 

työllistyä pitäis. Tehdään jokaiselle omat työnhakukansiot ja etitään ne omat vahvuudet ja 

kiinnostuksen kohteet, ja katotaan voiko entistä koulutusta hyödyntää.” (Sirkka)  

Työnjohtaja Rauno huomaa ensimmäiset muutokset uuden henkilön ”kotiutumisessa” 

silloin  kun  tämä  tulee  kyselemään  asioita.  Sitä  hän  pitää  merkkinä  siitä,  että  tällä  on  

muodostunut halu olla työelämässä. 

B. Vapaus. Valinnan vapaus, vapaaehtoisuus, itsemäärääminen, autonomisuus. Makserin 

kuntoutukseen lähteminen on vapaaehtoista. Ehdokkaille selvitetään eri vaihtoehdot ja hän 

valitsee ”uuden mahdollisuuden tai paluun vanhaan”. Hän voi valita myös oman osastonsa, 

missä työtehtävät ovat melko helppoja ja turvallisia. 

Itsemäärääminen ja autonomisuus ilmenevät myös myöhemmässä määräaikaisuuden tai 

kuntoutuksen vaiheessa, kun henkilö huomaa oman kehityksensä johtaneen 

valintatilanteeseen: jatkaa Makserissa tai hakeutua vapaille työmarkkinoille? Tavoitteet 

saavutetaan kuitenkin vastavuoroisessa toiminnassa. 

Työttömän vapaaehtoinen päätös ja vapaus valita toimintayhteisönsä uuteen työllistymis-

prosessiin ovat olleet ratkaisevia hänen lähtemiselleen ”selviytymispolulle”. Tämä ei ollut 

heti itsestään selvää, jotkut kokivat pakotteena karenssin uhan. Osa aikaisemmin 

työllistämisyrityksiä kohdanneista taas epäili, josko ”tästäkään on mitään hyötyä”. 

Kuitenkin toiminnallisesti Palkkiin niveltynyt monialainen yksilöllinen opastus synnytti 

uteliaisuutta ja johti Makserin kuntoutuskurssille. Vain pieni osa on jättänyt alkukurssin 

kesken ja palannut vanhaan (ks. Luopujat 7.6).  

Monen kuntoutujan henkisenä rasitteena on ollut huonommuuden tunne. Sitä on korostanut 

tunne toisista riippuvuudesta omien asioiden hoidossa. Jo Palkissa työtön saa kokea 

itsenäisyyttä päätöksenteossa. Se jatkuu Makserissa, missä saa tehdä valintoja jatkamisesta 

ja osastosta. Oleellista on sitoutuneiden ohjaajien ymmärrys siitä, mikä henkilön elämässä 

on ”pielessä”. Edeltävän tiimityön perusteella tiedetään viralliset tosiseikat, mutta vasta 

kasvotusten, pienryhmässä ja työssä nousevat pintaan henkiset paineet ja ongelmat. Apua 

on saatavilla.  
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Toimintaympäristö tulee tutuksi ja se koetaan turvalliseksi ja sopivaksi. Pelisäännöt 

sovittiin jo ennen kuntoutuksen alkua ja henkilö on vastuussa sääntöjen noudattamisesta 

oman kontrollinsa ja vuorovaikutusten kautta.  

Ohjaajan osalta vapaaehtoisuus ja vastuu näkyvät kuntoutujan tukemisena ja positiivisena 

asennoitumisena.  Ohjaajien jo alkumetreillä osoittama arvostus saa aikaan kuntoutujassa 

tasa-arvon tuntoa, energisyyttä ja kunnioitusta sekä luottamusta. Halu oppia vahvistuu 

myönteisten kokemusten myötä, alussa lähinnä omien asioiden järjestelyjen tuoman taakan 

kevenemisen takia. Vastuuntunto, oikea itsetunto ja itsetuntemus kasvaa, kun huomaa, että 

pystyy itsekin hoitamaan asioitaan. Myös ohjaajille kuntoutujan edistyminen on 

voimaannuttavaa. Heidän roolinsa korostuu erityisesti rohkaisemisessa ryhmäkeskusteluun. 

Siinä avoimuuden merkitys tulee esille. Tämä toimii Makserissa hyvin myös Miku-

kuntoutujien kohdalla. Myönteinen ja tasa-arvoinen ilmapiiri sekä edistysaskeleet omien 

asioiden hoidossa kohottavat epäilevän kuntoutujan luottamusta Makserin tarjoamiin 

mahdollisuuksiin.  

Kuntoutuksen alkaessa Makserissa jokaiselle tulee selväksi yrityksessä toimivien 

henkilöiden tasavertaisuuden periaate. Jokainen on aktiivisesti mukana laatimassa 

kuntoutussuunnitelmaansa ja tutustuu samalla toimintaympäristöön, ohjaajiin ja muihin 

kurssilaisiin. Arkuus ja epäluulo alkavat hiipua ja tilalle kasvaa vähitellen itsenäisyyden 

tunne, joka vapaaehtoisuuden kokemisen ohessa on yhteydessä ohjaajien ja kurssilaisten 

välisen arvostuksen, luottamuksellisuuden ja ennakkoluulottoman ilmapiirin kokemiseen.  

Työtehtävien ja kurssin vaihtelujaksot luottamuksellisessa ilmapiirissä, omiin kykyihin ja 

voimavaroihin luottaminen sekä tietyn osaston vapaaehtoinen valitseminen vaikuttavat 

myönteisesti haluun oppia työtä ja elämän arkea.  

Kun kuntoutuja on nähnyt, että asioihin voi itse vaikuttaa, muodostuu toimintavapauteen 

liittyvä mahdollisuus kokeilla omia siipiä ilman tunnetta siitä, että vastuu on viime kädessä 

vieressä olevalla kokeneella ohjaajalla. Samalla kohoaa myös mieliala. Positiivinen 

oppiminen vapauttaa voimavaroja. Itseluottamus ja minäkuva vahvistuvat. Vaikka muita 

uusia valintavaihtoehtoja ei juuri ollutkaan, ovat kurssilaiset päässeet nopeasti mukaan 

toimintaan. Varsinkin mielenterveyskuntoutujat löytävät uusia innostavia havaintoja 

kurssilla.  
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Ohjaajat voivat vaikuttaa piilevien ongelmien löytymiseen ja ratkaisemiseen jolloin 

kuntoutujaa painanut asia saadaan ratkaistua. Positiiviset tunnekokemukset ovat yhteydessä 

itsetunnon vahvistumiseen ja ne lisäävät luottamusta osallistumisen voimaan. 

Autonomisuus näkyy prosessina, jossa henkilö ottaa yhä määrätietoisemmin vastuun omista 

oppimistarpeistaan ja päämääristään.  

C. Arvot. Arvomaailman muutosta osoittaa työn elämää jäsentävä vaikutus, 

yhteisöllisyyden merkityksen näkeminen ja tasa-arvoisuuden nostama oman arvostuksen 

tunne.   

 

7.2 Kykyuskomukset           

A. Minäkäsitys, minäkuva, itsetunto, identiteetti. Varsinkin mielenterveyskuntoutujien 

käsitys itsestä, minäkuva, on kielteinen ja alistunut. Itsetunto on alhainen ja identiteetti on 

kielteinen ja heikko. Tämä kuvaus koskee lievemmässä määrin myös osaa Maksi-

kurssilaisia, joiden joukossa on kuitenkin myös niitä, joilla on myönteisen minäkuva ja 

itsetunto, esimerkiksi kuutoset.  

Itseluottamusta vahvistavat kokemukset, joissa on selviydytty myös omien asioiden 

järjestelystä. Turvalliseksi koetussa työilmapiirissä on mahdollista nähdä omat rajansa ja 

mahdollisuutensa sekä rakentaa luottamus omiin kykyihinsä. Positiivinen lataus vahvistuu 

ja voimavaroja vapautuu.  

Outin mukaan useat mikulaiset aliarvostavat itseään. Kuntoutuja ei välttämättä koe muita 

uhkana tai arvostelijoina, vaan hän keskustelee itsensä kanssa: ”-- kun se sairaus on ollu 

päällä, niin he kokee olevansa irrallaan tästä yhteiskunnasta. Et sieltä tulee sit se 

äärimmäinen itseluottamuksen ja oman arvostuksen puute, "miusta ei oo mihinkään ja 

miusta ei tuu mittään",  ja vaikka näkeekin sitä ja vaikka kertoo sitä, niin ennenku se sitten 

kiinnittyy itseen, että "hei, miussahan onkin hyviä juttuja", niin se ottaa aikansa”.  

Outi arvioi valmennuksen tuloksellisuutta kuntoutujan elämän kannalta hyvin 

myönteiseksi: ”Jokaiselle siitä on apua, jokainen saa siitä jotain, oppii itsestään lisää ja 

saa arkielämään jotain taitoja.”   



69 
 

Työelämään sijoittuminen on Outin kokemusten mukaan mikulaisille paljon pidempi jakso. 

Sinne voi jäädä niitä "ituja" kasvamaan, ja muutaman vuoden päästä joku asiakas voi tulla 

kertomaan, että: ”Hei, nyt mä oon tällasessa töissä, et koskaan en ois tänne lähtenyt jos ei 

alkujaan joku ois niinkun se eteenpäin vievä voima.” (Motivaatio) 

Tiedon puute aiheuttaa epävarmuutta. Miku-ohjaaja Outi korostaa tiedon jakamista ja 

kunkin voimavarojen tunnistamista: ”-- lähtötilanne on et hyö ei tiedä, mistä on kyse. 

Tiedon jakaminen on se ensimmäinen, ja sitten lähetään hakemaan niitä  voimavaroja, --  

näyttää, että sulla ois mahollisuuksia tämmöseen -- ja kyllähän sitä positiivisella viiään 

eteenpäin.” 

Mielenterveyskuntoutujat kertovat itse alkuaikana, että itsetunto on huono ja pelkäävät 

alussa leimaantumista”että nää on näitä mikulaisia”. Kuitenkin he huomaavat pikkuhiljaa, 

ettei kukaan puhukaan asiasta ja että he ovatkin töissä ihan samanlaisia ja yhdenvertaisia. 

Ennakkoluuloja ovat lieventäneet mahdolliset aikaisemmat terapia- ja omahoitajasuhteet, 

joiden avulla on opittu avoimemmin puhumaan sairaudesta, kun taas sairauden 

alkuvaiheessa sitä häpeillään enemmän. Miku-kuntoutujat kertovat sairaudestaan johtuvista 

häpeäkokemuksistaan. Outin mukaan tämmöistä keskustelua käydään todella usein: "Että 

hävettää ja että nolottaa."  Leimautuminen on silloin vielä tiukassa ja sen kanssa saa tehdä 

töitä ihan oikeasti. Sitä voidaan käydä läpi keventäenkin: ”-- et hei sull on se sellanen juttu, 

että mitä sitten? - Siitä huolimatta sulla on näitä ja näitä  voimavaroja.”  

Outi painottaa elämän kehystämisen tärkeyttä. Vakituinen työ on monelle elämää 

rytmittävä perusasia. Kaikilla on jotain esteitä, joiden kanssa pitää oppia toimimaan: ”Ja 

kyllä kuitenkin kaikki haluaa jotain syytä ´Miksi minä lähen jonnekin?´ Että mä oon ihan 

yksin maailmassa, että mull ei oo mitään syytä herätä ylös, et kaikki päivät on samanlaisia, 

arkipäivät on samanlaisia, viikonloput on samanlaisia, päivät on samanlaisia,  mikään ei 

erotu, joulut on samanlaisia, juhannukset, et ei o sitä arkipäivän rytmitystä, mikä tavallaan 

tuo siihen elämään niitä raameja.”  

B. Itseluottamus, itsearvostus. Kuntoutujia ohjataan yksilöllisesti löytämään omat 

voimavaransa ja mahdollisuutensa hallita omaa elämäänsä sekä tavoittamaan heidän työssä 

suoriutumisen tasonsa. Itseluottamus kasvaa ja sen mukaan itsensä arvostaminen.  

Maksi-ohjaaja Mirkku: ” -- miettinyt näiden työttömien elämää, miten upeita persoonia 



70 
 

monet just on ja nauttii tästä työstä ja saa sit olla ja tehdä työtä heidän kanssaan ja sit ettei 

lähde sellaiseen, että ite lähtis auttaan, vaan että se ihminen ite tekee sen homman ja 

aktivoi et on vaan joku moottori, joka vähän työntää eteenpäin ja miettii yhessä 

vaihtoehtoja.”  

Miku-ohjaaja Sirkka  kertoo yleisestä asenteesta: ”-- kun tulin Makseriin, käytiin 

tutustumassa eri paikkoihin, niin totta kai mult kysyttiin, että ´mikäs ryhmä tää on?´ ja 

eihän miull ollu mitään salattavaa ja mie sanoin: ´mielenterveyskuntoutujien ammatillinen 

kuntoutus ja työhönvalmennus´, niin tuntu että kaikki valu pöyän alle, ja sitten mie jätin sen 

pois ja joku sanokin ”onks sitä pakko sanoa?” Sit siitä on tullut vaan Kelan kuntoutus ja 

sillä siisti.” 

Miku-ohjaaja Outi kertoo, että myös tulevaisuuteen suuntautunutta ajattelua käydään läpi. 

Ja ahaa-elämyksiä tulee, että ”hei -- voisinks mie pikkuhiljaa sit kuitenkin lähtee 

miettimään tällasia asioita, voisinko ehkä joskus palata sinne työelämään, onko jo näin 

lähellä, että voisin jopa vuoden päästä miettiä kouluunlähtöä?”  

”Et se voi olla siinä alkuvaiheessa ehkä -- määrätynlaista tietysti eristäytymistä, ennen kun 

tulee tutuksi sen oman sairautensa kanssa. Ihan saman lailla, kun halvaantunut tulee 

toimeen sen kanssa että toinen puoli sitä pitää raahata perässä.” (Outi) 

Ohjaajien tehtävä ei ole päättää kenenkään puolesta mitään. Tärkeä tehtävä on antaa tietoa 

ja opastaa. Esittää vaihtoehtoja ja kertoa erilaisista mahdollisuuksista. Ihmiset tietävät 

hyvin vähän näistä järjestelmistä. ” -- kun sosiaalitoimi tai työvoimapalvelut, sehän on 

hirvee sekamelska. Ihmiset on sekasin siellä, et sen kansankielisen selkeen tiedon 

antaminen on ensiarvoisen tärkeetä, et hyö oppis toimimaan ja ymmärtämään, mistä on 

kyse ja miten täällä voiaan toimia.” 

C. Tehokkuususkomukset ja itsesäätely. Tämä kohta liittyy edellisiin. Itsetuntemus, -

luottamus ja -arvostus auttavat uskomaan itseensä ohjautumaan omalle realistiselle 

toiminnan tasolleen.   

D. Vastuu. Erityisesti mielenterveyskuntoutujien tavoitteena on saada rakentumaan riittävät 

tasot em. ominaisuuksille jotta he voivat ottaa enemmän vastuuta. Virallinen vaatimus 

työkyvyn kohentamiseksi on taustalla, mutta se on vaikeammin ja hitaammin 
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toteutettavissa. Muilla kuntoutujilla nämä ovat melko rinnakkaisia.  

Vastuu omasta kehitysprosessista ja vapaus itselle sopivan oppimiskontekstin valinnassa 

ovat toisiinsa kietoutuneina, ja mahdollisuudella molempien kokemiseen on keskeinen 

merkitys sisäisen voimantunteen rakentumisessa. Kuntoutukseen tullut pyrkii valitsemaan 

ympäristön, jonka kokee oman kasvunsa ja itsensä asettamien päämäärien kannalta hyväksi. 

Myös vapaaehtoisuus, vastuu ja ilmapiiri kytkeytyvät toisiinsa. Tämä näkyy kuntoutujan ja 

ohjaajan molemminpuolisena haluna yrittää parhaansa.  

Työnohjaaja/luottamusmies Riston mielestä tuotteiden korkea laatu on työntekijöiden 

sisäistämä tärkeä tavoite: ”Sillälailla että kun on näitä työtehtäviä, käyn kysymässä et miten 

menee ja sitten kehun tai sanon, jos on moitittavaa -- niin annan samantien palautteen. On 

sitten meillä miten on sarjatuotantoo, niin kyllä meillä laatu on saatu pysymään.”  

Ohjaajien puolelta vapaaehtoisuus ja vastuu heijastuvat kuntoutujan ennakkoluulottomana 

tukemisena ja positiivisena asenteena. Kuntoutujan puolelta vapaaehtoisuus ja vastuu 

näkyvät haluna menestyä, aktiivisuutena ja vastuun ottamisena. Nämä tekijät tulivat 

heikommin esiin haastatteluissa, koska niitä ei erityisesti kysytty.  Ne ovat kuitenkin 

yhteydessä ilmapiiriin, keskinäiseen luottamukseen sekä itseluottamukseen ja tätä kautta 

sisäisen voimantunteen rakentumiseen.  

Mahdollisuus pitkäjänteiseen toimintaan lisää todellisen vastuun ottamista ja mahdollistaa 

oman ja kollegojen toiminnan kriittisen arvioinnin. Kuntoutuksessa ja määräaikaisissa 

jatkotyösuhteissa saattaisi lyhytkestoisuuden epäily heikentää motivaatiota. Sitä en erikseen 

kysynyt, mutta se ei myöskään noussut mitenkään esiin.  

Kuntoutusohjaajat, työnohjaaja, työnjohtajat ja toimitusjohtaja sekä muu henkilökunta 

kannustavat kuntoutujaa vastuulliseen yhteisoppimiseen muiden kanssa. Varsinkin ohjaajat 

kokevat, että kuntoutujat tuovat uusia virikkeitä heidän työhönsä. 

 

7.3 Kontekstiuskomukset          

A. Hyväksyntä, tervetulleeksi kokeminen. Mielenterveyskuntoutujilla on ennakkoluuloja ja 
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pelkoja kun he tulevat Makseriin. Heidän ohjaajansa selvittävät perin juurin yksilön taustat 

minkä jälkeen tehdään yhdessä suunnitelma. Ohjaajat kertovat heidän myönteisen otteensa 

alkuvaiheessa poistavan tehokkaasti epäilyjä.  

Ensi tapaaminen voi vaikuttaa myönteisesti uuteen erilaiseen vaihtoehtoon suhtautumiseen.  

Työnjohtaja Kerttu on montakin kertaa kuullut: “En olis uskona, että tääll on aivan ihania 

ihmisiä, et täähän on ihan kiva paikka."  

Kerttu jatkaa:  ”Nyt alottaa henkilö kurssilla. Toinen henkilö on työelämävalmennuksessa 

ja hänkin haluais hirveesti tänne töihin. Että on niinkun tykästyny, vaikka entisessä elämäs 

niin on ollukkii kaikenlaista, mut et on taas uudenlaiset kiksit täst -- .”  

B. Arvostus, luottamus, kunnioitus. Kuntoutujille selviää jo alkuvaiheessa, että heitä 

arvostetaan tässä työyhteisössä, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia. Luottamus ja kunnioitus 

kehittyvät molemminpuolisesti myös arkojen asioiden käsittelyn myötä. Muualla 

aikaisemmin kohdattu ”pompottelun” kokemus korvautuu luottamuksella. 

Jokaisen henkilökohtaiset asiat ovat olleet jollain tavalla ”retuperällä”. Ohjaajat auttavat 

kutakin henkilökohtaisesti laittamaan asioita järjestykseen ”pala palalta”. Sitä ei tehdä 

heidän puolestaan, mutta mukaan lähdetään tarvittaessa vaikka viranomaista tapaamaan. 

Luottamus ja asioiden järjestely synnyttää positiivisen latauksen ja sisäisen voimantunteen 

vahvistuessa henkilö sitoutuu vastuun ottamiseen.  Kuntoutuja kokee ympäristönsä ennen 

pitkää sopivaksi, tutuksi ja turvalliseksi. Luottamus on läheisessä yhteydessä, ikään kuin 

sisään rakentuneena, muihin sisäisen voimantunteen kategorioihin, erityisesti ilmapiiriin, 

arvostukseen ja kontekstiin. 

Jossain vaiheessa osa uusista työntekijöistä tulee keskustelemaan asioistaan myös 

työnohjaaja Riston kanssa, joka on myös yrityksen työsuojeluvaltuutettu. Luottamuksen 

luominen on välttämätöntä: ”No kyllä -- on aika hyvin sillä tavalla - ei niin taustoistaan, 

mutta puhuu justiin niistä ongelmista ja vaivoista --  aika hyvin uskoutuu. Oon omasta 

mielestä saanut sellasen luotettavan henkilön kuvan.”  

Työnjohtaja Rauno kertoilee, ettei ole päässyt niin lähelle työntekijöitä, että he kertoisivat 

hänelle elämäntarinaansa. Makserissa näyttää syntyneen implisiittisesti roolijako, jonka 

mukaan omista huolista puhutaan kuntoutusohjaajien kanssa. Heillä onkin enemmän 
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taustatietoa. Rauno huomaa kuitenkin, jos jokin asia on pielessä: ” -- sen huomaa aamulla 

kun käy leikkiä heittämään, että nyt ei o kaikki oikein -- tämä työpaikkana poikkeaa 

paljonkin muiden toiminnasta. Täällä ihmiset on niin -- kokonaan eri maailmasta siinä 

mielessä, että saattaa olla ne kotiasiat rempallaan ja --.”  

Työnjohtaja Kertun mielestä ihmiset eroavat toisistaan halukkuudessa puhua asioistaan: 

“Toiset on ujoja, sulkeutuneita, ahdistuneita, - varmaan tuolla kun on pompoteltu paikasta 

toiseen, niin tietysti tulee jo sellasia käsityksiä. Mut toisten ihmisten kans on hirveen helppo 

lähtee puhumaan ja sitten on ihan kiva lähtee työstämäänkin, kun tietää  vähän enemmän.”  

Työnohjaaja Risto kyselee loppuviikosta ”miten on mennyt” ja saa palautetta. Hän kokee 

olevansa tärkeä henkilö työpaikalla: ” -- kun mä tulin tänne taloon niin aattelin, et miten 

mä osaan näien -- kun ei ollut milloinkaan tehny tällasta hirveen sosiaalista, -- niin kyllä 

alussa oli vähän vaikeeta et millä tavalla asiat esittää, että ko ei tienny vielä että 

minkälailla hän ottaa, jos sanoo suoraan  tai pitääkö kiertelemällä.” 

” -- kyllä siinä joutuu luovimaan sillä lailla, -- että mä oon ny  työsuojeluvaltuutettuna 

joutunut kiertämään koko talon sillälailla, että uskaltaisin sanoo, että mull on aika vahva 

luottamus mikä meill on vakioporukka. Nää mitkä tulee ja menee tätä porukkaa, niin kyll se 

ei välttämättä kaikki meikäläisestä pidä, mutta ei se oo tarkotuskaan, mutta uskosin, että 

ihan hyvin.” (Risto)  

”-- tuntuu että nöyränä itsensä pitää aina kun kuulee näitä tarinoita, oppii paljon asioita ja 

kuuntelee, että just se luottamuksen rakentaminen niin se ei aina rakennu hetkessä, jonkun 

kaa siinä menee jonkin aikaa, joillakin on niin voimakkaat ne suojamekanismit.” (Mirkku) 

Tervetulleeksi kokeminen, luonteva hyväksyntä sekä ystävällinen ja kannustava 

suhtautuminen ovat Makserissa yhteisön uuden jäsenen kannalta keskeisiä arvostavan 

ilmapiirin ja kunnioittavan suhtautumisen piirteitä: ” -- mie aattelin, et ei hemmetti, mut ei 

tää oo ollenkaan hullumpi mesta kuitenkaan loppupeleissä oo. Eka kaks viikkoa oli vähän 

semmonen, et mihin hemmettiin sitä tuli luvattua, tein sen vuosisopimuksen, kyllä tässä 

passaa, ei mitään ihmeellistä.” (Erkki) 

Arvostuksen ja kunnioituksen kokeminen on sisäisen voimantunteen rakentumisen kannalta 

erittäin tärkeää. Sisäisen voimantunteen rakentuminen arvostuksen ja kunnioituksen 
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kokemisen seurauksena on puolestaan yhteydessä haluun toimia luottamuksen arvoisesti, 

vastuullisesti ja molemminpuolista kunnioitusta rakentavasti. Lisäksi arvostuksen 

kokeminen antaa kuntoutujalle energiaa kasvuprosessiin ja voimantunteen ylläpitämiseen. 

Ohjaajia aktivoivat heidän omat positiiviset kokemukset ja niiden  pohtiminen.  Arvostusta 

ohjaajan ammattia kohtaan luo kokemus siitä, kun hän omalla toiminnallaan vaikuttaa 

myönteisesti kuntoutujan elämään.  

Yhteistoiminta lähitoimijoiden kanssa tuo kokemuksia yhteisoppimisesta. Se lisää 

keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta, luo itsevarmuutta, tukee molemminpuolisen 

arvostuksen kokemista, ja luo uutta intoa ja antaa voimia jaksamiseen. 

Mirkku: ”Sitten kun, nää henkilöt on just sellaisia henkilöitä, joiden elämässä on ollut niitä 

muutoksia, välillä ollaan oltu työttömiä, ja nyt nää sellaiset, jotka sinulle valitsen, näähän 

on määräaikaisessa työsuhteessa ja yritetään saaha vähä niin kuin aktivoitua avoimille 

työmarkkinoille, -- se on jännä kun joittenkin kohdalla on löytänyt sellaisen niin kuin kodin, 

että tuntuu että heidät on otettu vastaan just näin, ettei kokoajan katota karsaasti, voi olla 

joskus aika vaikeetakin heitä lähtemään pois täältä, -mie aina , että nyt ois tämmöinen 

avoin. Niin ”en mie vielä haluu, mie haluun vielä olla täällä”, et siinä menee pitkään 

ennen kuin saa rakennettua sitä itsetuntoa.”  

” -- on ihmetellyt monet mites sie sait nää tähän -- et mie sanon, että kysymällä, 

motivoimalla ja sit se kun kertoo et on ite saanut positiivisia kokemuksia tästä meidän 

kurssista ja ne on sitten työllistynyt meillä, ja takana on monella pitkä päihdetausta, osalla 

on huumetausta ja osalla on vaan jotakin, että on syrjäytynyt yksinkertaisesti ja ei oo 

saanut koulutusta ja on saattanut tehdä kymmenen vuotta jotain ammattityötä ja on yht´ 

äkkiä saatu päähän, että on tarvittu koulutusta ja kaveri on pistetty sivuun ja sitten onkin 

vaan jäänyt ja sit ruvennut vaan syrjäytymään kaikesta.” (Mirkku) 

Palkin kautta uuden toimintamallin omaksuneet yhteistyökumppanit ovat saamassa 

paremman ja luotettavamman merkityksen kuntoutujien parissa ja prosessin edetessä tehty 

päätös osallistumisesta vahvistuu. Tämä ei pidä paikkaansa kaikkien kohdalla; jos 

motivaatiota ei olekaan riittävästi, jää yritys kesken ja palataan vanhaan. 
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Mahdollistavassa kontekstissa tuetaan kuntoutujan näkökulmien laajentamista ja tuetaan 

ilmapiirillä, arvostuksella ja luottamuksella hänen itsetuntemustaan ja resurssejaan. 

Makserin kannustavassa ilmapiirissä ei näy väheksyntää.  

C. Ilmapiiri, turvallisuus, avoimuus, ennakkoluulottomuus, rohkaiseminen, tukeminen. 

Kuntoutukseen osallistujat kohtaavat heti alussa välittävän ilmapiirin kuntokartoituksen 

muodossa. Mikserin työilmapiirille ovat ominaisia tasa-arvoisuus, avoimuus ja 

ennakkoluulojen välttäminen. Työnohjaaja, työnjohto ja työkaverit tukevat ja rohkaisevat 

työn tekemisessä. Kohtaamisia tapahtuu myös epämuodollisina ”käytäväkeskusteluina”. 

Itse työpaikka on rakentunut mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi ympäristöksi. 

Sirkka kertoo että mikulaiset eivät paljoa  harrasta lukemista, koska keskittymiskyky on 

heikentynyt eikä ole voimia lukemiseen. Televisiota katsellaan ja musiikkia kuunnellaan. 

Aktiivisia musiikin harrastajia, jotka itsekin soittavat, on muutamia: ”Ja se on ollut -- se on  

voimavara ihan selkeest  -- kun on pidetty levyraatia, niin sen huomaa, että ihmiset ketkä 

eivät yleensä paljon puhu mitään, niin arvioidaan mitä mieltä me ollaan niin sit aika monet 

tuottaa sitä puhetta paljon enemmän, semmosetkin, jotka ei muuten sitten puhu.” (Sirkka) 

Työkavereiden kanssa Maurilla sujuu työssä hyvin. Kuntoutusohjaajien, työnohjaajien, 

työnjohtajien ja toimitusjohtajan kanssa hän pärjää ihan hyvin. ” -- ei oo mitään ongelmia 

ollut”. Maurilla on tunne, että työntekijöitä  kuunnellaan ja he pystyvät ”vähän 

sanomaankin asioista”. ”Niin ja ennenkaikkea on hyvä porukka.”  

Myös Tuomas tulee hyvin juttuun kuntoutusohjaajien, työnohjaajien ja työnjohtajien 

kanssa. Hän tietää, että hän voi mennä sanomaan asiasta, jos on jotain työhön tai 

henkilökemiaan liittyvää, eli hän voi jutella. Tuomas pärjää työkavereiden kanssa:  ”No 

voin sanoa, et oikeestaan aika hyvin -- ainahan siell on jotain -- uuet porukat, ennen kuin 

ne sulautuu yhteen tietysti - puheväleissä ollaan vielä kaikkien kanssa.” 

Patunkin suhteet työnjohtoon ja ohjaajiin ovat hyvät: ”Joo tää on ihan kaikille 

työnjohtajille ja ohjaajille ja semmosille ihan plussaa. Tää on niinkun -- suojatyöpaikkahan 

tää on.”  

Työpaikan henki säilyy myös uuden työntekijän tullessa: ”No kyllä on sillälailla et sen 

huomaa tossa ja ei kukaan oo yhessä nurkassa, et kaikki on porukassa että ei ole 
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havaittavissa et ois päässy uus kaveri sisälle taloon ja sit myöskin porukkaan.” (Risto) 

Miku-ohjaaja Outi pitää Makserin rikkautena porukan erilaisia jäseniä, joilla kaikilla 

kuitenkin on päämääränä, että ollaan menossa eteenpäin eikä ”vaan olla” työpaikalla: ”Et 

kaikilla on tähtäys jollain lailla lähtee eteenpäin kohti työelämää. Niin se on semmonen 

yhteinen tavoite miusta, ehkä semmonen henki tässä talossa”. “Minusta täällä talossa on se 

semmonen henki - ihmisen kohtaamisen henki, että ihminen ihmisenä, ihan siinä muitten 

joukossa -- eikä oo semmosta -- niinko sanotaan, että ulkoset tekijät ei vaikuta millään 

lailla mihinkään -- ihmisiä kohdellaan kaikkia tasavertaisesti, et sitä sitten myöskin 

vaaditaan myöskin meidän asiakkailta, kuntoutujilta ja työntekijöiltä. Et se, että kukaan ei 

ole toista parempi, eikä toista huonompi.”   

Kilpailuhenkeä työssä esiintyy jossain määrin ainakin kuormalavojen naulauksessa. Kumpi 

saa ensimmäiseksi 50 lavaa naulattua? Joku haluaa näyttää, et kyllä hänestä töihin on.   

Makserissa toimivien työturvallisuus on keskeinen ja tinkimätön asia. Risto kuvaa työn 

vaativuuden arviointia: ” -- jos aattelee, että kaveri on puupuolella, on sellasia  koneita, 

kuin poratappihöylä, niin ei siihen voi käyä edes opettamaan, kun tietää, että se on turhaa 

työtä ko hän ei ole -- se on kuitenkii aika vaativa homma -- niinkun nyt on se vakituinen 

työntekijä siellä, niin se hoitaa sen ihan täydellisesti – .”  

Auttaako vertaistuki mukaan? 

Vertaistukea voi syntyä aivan tavallisissa arkikohtaamisissa. Kuitenkin aktiivinen avun 

tarjoaminen ei ole kaikille luontevaa. Kysyin kuutosilta halukkuutta lähteä kertomaan 

vaikkapa Palkin asiakkaille kokemuksistaan Makserin kuntoutuksesta, mutta kukaan ei 

ollut halukas. Esiintymiskokemattomuus ja senhetkinen arkuus saattoivat olla esteenä. 

Miku-ohjaaja Outi muistaa vertaistukikokemuksia. Niistä osa liittyy perheisiin, joissa 

mielenterveysongelmia on toisellakin tai useammallakin jäsenellä. He voivat tukea toisiaan, 

mutta ongelma saattaa kumuloitua ja vaikeutuakin.  

Sairaalassa saattaa syntyä löyhiä vertaisryhmiä, jotka tarvitsevat jatkaakseen kuitenkin 

ohjausta, kun siirrytään kotioloihin: ”-- nekin heti ehkä sairaalan jälkeen, kun ne pääsee 

pois niin voiaan vähän aikaa olla, mutt  jos siinä ei oo ketään sellasta kannustajaa, 

vetäjää, niin se pikkuhiljaa jää.” (Sirkka) 
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 Mirkku: ”Niin, osalta saattaa tulla, varsinkin jos ne sit rupee käymään joissakin  ryhmissä, 

niin siinä saattaa tulla näitä puhtaasti vertaisjutuista kanssa jos on vaikka päihdeongelma -

- niin osa rupee käymään semmosissa, -- sitä kautta rupee saamaan uusia kavereita, tai 

ollaan saatu aktivoitua  johonkin  harrastukseen, niin tulee sitäkin kautta uusia ystäviä. 

Valtaosa on yksineläjiä ja lapsettomia miehiä. Lapsettomuus on monella kanssa takana, se 

on just se sinkku, -et ei o löytynyt kumppania, et hengaillaan jonkun kaa.”  

Erään kuntoutujatytön ystävällä on myös mielenterveysongelmia. Kuntoutuksessa oleva 

tyttö koittaa houkutella hänetkin mukaan: ”Tulisit nyt, ja voitais yhtäaikaa olla, ja pääsisit 

alkuun." Sana kiertää: “Sitten ne omat kokemukset. Jos on kokenut niin tärkeenä ja hyvänä 

ja on saanut itellensä, niin silloinhan sitä voi taas viiä viestiä eteenpäin.” (Outi) 

D. Toimintavapaus, oma kontrolli. Kuntoutusvaiheessa henkilöt oppivat työpaikan 

”kulttuurin” ja löytävät omat mahdollisuutensa. He voivat vaikuttaa oman työpisteensä 

valintaan. Turvallisuussyistä kuitenkin työnohjaaja tai -johto kontrolloi henkilön kykyä 

suorittaa tiettyjä töitä. Kantapään kautta ei opeteta.   

E. Autenttisuus. Autenttisuutta ei haastatteluissa ollut huomioitu.   

F. Yhteistoiminta, kollegiaalisuus ja tasa-arvoisuus. Yhteistoimintaa ja tasa-arvoajattelua 

opitaan jo alkuvaiheessa, kun ollaan yhdessä ja työpaikan ”sääntöjä” käydään läpi. 

Kollegiaalisuus tapahtuu tuon ajattelun myötä. Vanhemman väen kokemus toimii 

käyttäytymisen mallina myös tupakoinnin ja alkoholinkäytön kohdalla.   

Henkilökunnan kokoukset 

Kaksi kertaa vuodessa pidettäviin osastokokouksiin osallistuvat  osaston työntekijät, 

toimitusjohtaja, työnjohtaja, kuntoutusohjaaja ja luottamusmies. Kokouksissa keskustellaan 

kunkin esille nostamista asioista, myös tulevaisuudesta. Kaikkia kuunnellaan.  

 Maanantaipalavereissa tapaavat toimitusjohtaja, työnjohtajat, toimiston edustaja, Maksi-

kurssilta Mirkku ja yksi Miku-kuntoutusohjaaja. Kuukausittaisessa maanantaipalaverissa 

on mukana myös työnohjaaja sekä muut toimistotyöntekijät.   

Mahdolliset henkilöstöongelmat pyritään ratkaisemaan heti niiden tultua ilmi ja sitten 

jatketaan ”puhtaalta pöydältä”. Työnjohtaja toimii tavallisesti välittäjänä, koska osapuolten 
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välit ovat usein lukkiutuneita. Perinteistä sovittelua käytetään jos on sanaharkkaa, 

erimielisyyttä tai näkemyseroja. On myös vahvoja henkilöitä, joiden kaikkia asioita ei 

tarvitsisi ottaa työpaikalla esille. Joskus tieto häiriöstä tulee johdon tietoon toisen henkilön 

kautta. Työrauhan säilyminen koetaan Makserissa tärkeäksi.  

Omalla  työpaikalla kiusaamiseen puututaan heti: ”Erilaisia ihmisiä on täälläkin, tulee 

niitä riitatilanteita joskus, niin selvitetään kanssa. Aina otetaan ihmiset ja puhutaan asiat 

halki. Jos myö vaan saahaan tietää jostakin ja myö kyllä saahaan tietää et ihmiset tulee 

kertomaan, niin se selvitettään aina. Milloin on seksuaalista häirintää  joku kokenut tai 

muuta, niin selvitetty se, ne on aina selvinnyt sitte, et ihan hyvä.”  (Sirkka) 

Kerttu on huomioinut ohjaajasta työnjohtajaksi siirryttyään, että ihmisillä oli ennen 

matalampi kynnys tulla puhumaan asioista. ”Nyt pikkasen ehkä vierastetaan.” Hän itsekin 

harkitsee tarkemmin miten sanoo jostain asiasta työntekijälle. Tekstiiliosaston 14  

työntekijää ovat iäkkkäämpiä ja usealla on lapsenlapsia. Joukossa on vain yksi mies. 

Työporukka koostuu Miku-ryhmäläisistä, aikaisemmalta ja alkaneelta Maksi-kurssilta sekä 

vakituisista työntekijöistä.  

Risto miettii onko osastolla mieleistä tekemistä jos tulee liikaa porukkaa: ”Mut se on justiin 

se kierto myöskiin siihen viitaten, että viittiikö ohjata vaikeempaan työtehtävään kun tietää, 

että se kohta lähtee pois. Että siellä joutuu aika paljon luovimaan -- .” 

Työpaikalla järjestetään yhteistoimintaa, retkiä ja keskusteluja. Työnohjaaja Riston 

mielestä työmaalla ei synny monia ystävyyssuhteita. Hän arvelee syyksi sen, että työn 

ulkopuolella ihmiset harrastavat hyvin vähän mitään. Sulkeutuneisuus tuntuu olevan 

yleistä, eivätkä he ole kovin aktiivisia. Enemmistö on yksineläjiä, kotonaan asuvia ” 

peräkammarin poikia ja tyttöjä”. Työnjohtaja Rauno on samaa mieltä uusista 

kaverisuhteista, mutta hän arvelee, että osalla heistä on jo oma kaveripiiri, osalla ei ole. 

Toisella työnjohtajalla, Kertulla, on  samantapainen näkemys asiasta. Hän arvelee, että 

valtaosalla on suppeat sosiaaliset kuviot. Hän sanoo, että kolmella työntekijällä on 

uskonnollinen näkemys yhteisenä ja yhdistävänä tekijänä. Hän mainitsee kiinnostavan 

sosiaalisen ryhmän, kissa- ja koiraihmiset: ” -- kaikista ei ihan niin tiedä, mutta toisten 

kanssa hyvin tarkkaan kissat tiedetään ja koirat --.” 

Miku-ohjaaja Outi mainitsee kaksi naishenkilöä, jotka ystävystyivät ja alkoivat harrastaa 
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yhdessä. Heidän kuntoutuksensa päättyi samaan aikaan, toinen muutti pois  paikkakunnalta, 

mutta he pitävät yhteyttä ja tapaavat toisiaan. Ystävyys on  kestävä. ”Mut kaikkien kohdalla 

ei ollenkaan. Et ei siis tämmöstä ihan niinkun sydänystävää.”  

 

7.4 Emootiot           

A. Säätelevä ja energisoiva toiminta. Työn mielekkyys on  myös työnantajan tavoite. Työn 

mielekkyyden vaatimus tulee esille. ”Monellakin tulee se , että on hirveen tärkeetä, että 

näkee työn tulokset, kiva työyhteisö ja kaikki tällaiset.” (Mirkku) 

Työmaakierroksellamme myös toimitusjohtaja Jarmo painottaa työn mielekkyyttä: ”-- ei 

haluta tehdä mitään työtä, missä ei ole mieltä.” 

B. Positiivinen lataus, innostuneisuus. Makserin arkitoiminta perustuu myönteiseen 

henkeen. Esiin nousevat negatiiviset asiat käsitellään henkilökunnan kokouksissa, jotka 

ovat demokraattisia  ”purku- ja rakennusvälineitä”. Kokouksissa selvitetään asiat ja 

ylläpidetään myönteistä henkeä.  

Ohjaajat antavat ”ituja” vapaa-ajan viettoon. Kurssiin kuuluu käytännön harjoittelua. 

Käydään pelaamassa sählyä, nyrkkeilemässä ja mini-golfissa. Kurssilla esitellään myös 

liikunta- ja järjestötoimintaa. Kirjasto- ja museokäynnit ovat ilmaisia. Näin saadaan uusia 

elämyksiä ” -- ai tällaistakin – täähän on ihan kivaa ja täähän ei maksakaan paljon  ja --”.  

(Mirkku) 

Pitkähkö yhdessäolo aiheuttaa myös haikeutta: ”Tuleehan sitä monesti, että sitä tulee tippa 

linssiin -- kun meillä on kuitenkin turvallinen ja kiva työyhteisö täällä, niin monen on 

vaikea lähtee pois.” (Sirkka) 

” -- jos jaksaa täällä omissa töissäkkii olla, että lähtee ihmisten kanssa täysillä mukaan, 

niin miust se on kyllä aika palkitsevaa. Itelleen ja heille ihmisillekiin.” (Kerttu)  

C. Toiveikkuus. Toiveikkuus ilmenee tarpeena harkita tulevaisuutta sellaisessa vaiheessa, 

jossa henkilö ymmärtää että ”jotain pittäis tehä”. Omaa motivaatiota tarvitaan, kun 

henkilöllä on toistuvia pettymyksiä työnsaannissa ja työssä pysymisessä. Epäonnistumiset  

varjostavat orastavaa toiveikkuutta tulevista mahdollisuuksista. Työvoimatoimiston uusi 
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palvelukeskus on houkutteleva paikka tutustua uudenmalliseen mahdollisuuteen työllistyä 

ja saada omia asioita järjestykseen. Hyvien asioiden kohtaaminen heti kurssin 

alkuvaiheessa hälventää epäluuloja ja kohottaa toiveikkuutta paremman mahdollisuudesta.    

D. Onnistuminen ja epäonnistuminen. Haastatteluissa nuo käsitteet kyllä esiintyivät, mutta 

jäi jonkin verran epäselväksi, mitä ne kulloinkin tarkoittivat. Epäonnistuminen toistui 

useammin juuri työnhaun ilmiönä. Onnistuminen on aina kovemman työn ja yrittämisen 

takana. Juuri etäisyys ja järjestys noiden käsitteiden välillä on johtanut usein yrittämisen 

loppumiseen. Kun uudessa ympäristössä, johon vapaaehtoisesti oli hakeuduttu, saatiin 

nopeasti myönteisiä onnistumisen kokemuksia arkiasioiden hoidossa  omatoimisen (tuetun) 

ponnistelun tuloksena. Omatoimisuuden kasvaessa myös onnistumisen mahdollisuuden 

todennäköisyys kasvaa.  

E. Eettisyys, ihmisen äänen kuuleminen. Eettisyys on jo peruskäsite Makserin 

kuntoutuksessa. Yrityksellähän on teollisuustuotannon lisäksi toinenkin päätehtävä: 

voimaannuttaa normaalista elämästä vieraantuneita ihmisiä että he voivat aloittaa 

paremman elämän omaehtoisesti. Yksi ohjaajien toiminnan lähtökohdista on 

henkilökohtaisuus, johon päästään kuuntelemalla ja vuorovaikutuksella. Toiminta tapahtuu 

esitettyjen periaatteiden mukaisesti. (Ks. myös Sitoutuminen 7.5) 

 

7.5 Sitoutuminen 

 

Siitosen analyysiprosessista ilmeni, että ” – myönteinen asennoituminen  ja sisäinen 

voimantunne  johtavat sitoutumiseen”. Tästä havainnosta kehittyi katalyytti-idea. "Sisäinen 

voimantunne vaikuttaa katalyytin tavoin (ammatilliseen kasvuun) sitoutumiseen: vahva 

katalyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti johtaa heikkoon 

sitoutumiseen.” Käsitteet ”sitoutuminen” ja  ”omistautuminen” ovat lähellä toisiaan. 

(Siitonen, 1999, 158)  

Ohjaajat ovat sitoutuneet työhönsä oman voimaantumisensa kautta. Palkitseva työ näkyy 

heidän innostuksessaan. Vastavuoroisessa toiminnassa kuntoutusohjaaja oppii itsekin 

elämäntaitoja: ” Oppii paljon asioita ja kuuntelee, -- että nöyryyttä on oppinut tosi paljon 
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tässä ihmisen kohtaamisessa, että just se luottamuksen rakentaminen niin se ei aina 

rakennu hetkessä et jonkun kaa siinä menee jonkin aikaa, et joillakin on niin voimakkaat ne 

suojamekanismit.” (Mirkku) 

Kerttu on vakuuttunut kuntoutujien motivaatiosta ja sitoutumisesta: ”Et kyll ihmiset on ihan 

tosissaan. Onhan siin oma elämä pelissä ja työ ja toimeentulo ja kyllähän sitä voip olla 

kivaa siellä työssäkin –  mutta ihmiset on sitoutuneita.” (Kerttu) 

Sitoutumisesta ei erikseen kysytty,  mutta viitteitä siitä löytyi ohjaajien haastatteluissa. 

  

7.6 Luopujat              

 

”Luopujat” on se ryhmä henkilöitä, jotka  

 Eivät ole halunneet lähteä tarjotulle uudelle työllistymispolulle. Syynä näyttää olevan 

halu säilyttää totuttu, usein viinanhuuruinen elämäntapa, johon  riittävät sosiaaliset 

tuet. Heillä ei ole motivaatiota parempaan. 

 Ovat lähteneet karenssiuhan takia, mutta uhan hälvettyä ovat lopettaneet ja palanneet 

vanhaan. Heillä ei ole riittävää omaa tahtoa eikä motivaatiota parempaan. 

 Ovat lähteneet kuntoutukseen mutta palanneet kuitenkin pian vanhaan. Motivaatio on 

ollut liian heikko, jotta he olisivat päässeet paremman alkuun.  

Risto sanoo, että ei-motivoituneita ei yleensä oteta jatkoon. Yrityksellä on vastuu muista 

työntekijöistään ja tuotteistaan: ”No -- ketkä ei oo kovin motivoituneita, niin ei tänne taloon  

jää, et siinä sitten työnjohto kattoo, että ei --  voiko suoraan sanoo, että ottaa riesaks, --.”  

” -- mut on niitä kyllä sellasia jääräpäitä, mitkä on että "tänne pakotettiin ja sillä selvä", ja 

sitten mikään ei kiinnosta. Esimerkiks täällä on yks henkilö mikä on tältä kurssilta, niin 

mitä tossa oon kuullu, että ei oikeen oo motivoitunut --”. (Risto) 

Risto kuvaa ”oravanpyörämallia”, jossa työtön hakeutuu osoitettuun ”pakkotyöhön” 

välttääkseen karenssin. Työmotivaatiota ei ole. Siitä seuraa paluu työttömyyteen. 

Työttömyyskorvaus tai ansiosidonnainen juoksee ja saa hengähtää, ettei tarvitse heti lähteä 
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uudestaan kurssille. Voimaantumisen yksi perusedellytyksistä, vapaaehtoisuus, puuttuu. 

Kaikilta ei onnistu motivoituminen työn eikä elämänhallinnan tavoittelemiseen. Outi 

mainitsee henkilön, joka lähti takaisin sairaalahoitoon, ja toisen, jonka polun katkaisi 

onnettomuus. Outi ei kuitenkaan muista kenenkään sanoneen että ”-- en mitään oo täältä 

saanut.”  

”Näitä selviytymistarinoita on paljon, mutta sitten on myös niitä, että jäähään sinne, 

oikeestaan  taannutaan siihen samaan missä oltiinkiin.”  (Sirkka) 

On myös heitä, jotka eivät sijoitu jatkossa Makseriin eivätkä avoimille työmarkkinoille. 

Raunolla on heidän näkymistään heikko ennuste: ”Ne -- tuolla rattaissa, et ne kun 

yksityiselle sektorille ei pääse, niin siihen jää semmonen aukko sitten. Kyllähän se on 

niinkun sanotaan näin, kun tota vapailla markkinoilla, niinkun meilläkin, niin kyllä ne 

´helmet´ sieltä ne tavallaan kuoritaan.” 

Kysyin kuutosilta kokemuksia luopujista ts. sellaisista työttömistä henkilöistä jotka eivät 

ole olleet motivoituneita lähtemään minkäänlaiseen kuntoutukseen tai normaaliin 

ulkopuoliseen työnhakuprosessiin. Pitkittynyt työttömyys voi estää työnhaun ja sen 

aloittamisen. Pitkäaikaisella alkoholin käytöllä on usein osuutta asiaan. Onko heillä 

motivaatio vain jatkaa aikaisempaa elämäntapaansa? 

”Joo mä yhen kaverin kanssa juttelin -- sehän laitettiin tänne, mut se ei ollut kun päivän, se 

vaan sano, että se oli vaan niin pitkään ollut työttömänä ettei -- sill oo väliä. Kyyllähän se 

on siis ihan juoppo, alkoholisti. Sen takia kato jäi eläkkeelle alle 50 v”. (Arto) 

Maurin tuttavapiirissä on muutamia henkilöitä, joita hänen mielestään ei varmasti saa 

tällaiselle kurssille, vaikka heille tuleekin karenssi (korvauskielto) työmarkkinatuelta: ”-- et 

on parikin sellaista tuttavapiirissä että niitei sitten saa kirveelläkään -- ne on ollut 

pitempään työttömänä kun minä ja aika hyvin alkoholin kanssa läträävät --. Mut niill on sit 

ainakin yhellä tyypillä toi alkoholi aika  voimakkaasti kuvioissa mukana. Ja ainakin, mitä 

se on ite sanonu, niin ei oo mitään halua lähtee ees töihin -- niin, se ei oo ollut ainakaan 

kymmeneen vuoteen tehny mitään. Se on 38 vai 39.”  

Kyseinen henkilö asuu kirkonkylässä vanhassa puutalossa, jossa on useampi kämppä. Hän 

ei ole ollut hoidossa alkoholin takia. Mauri ei muista, että olisi yritetty mitään toimenpiteitä 
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saada häntä hoitoon. ”-- kai se tulee jollain Kelan päivärahalla tai joku tällanen  juttu --.” 

”Ja yks on semmonen, se on 22 v., et sill on ollut jotakin tämmöstä niinkun nyt viime 

kesänä -- tai keväällä oli tossa kunnan päiväkodissa muutaman kuukauden hommissa.” 

”Ja yks asuu maaseudulla -- sill on kansa ollu pätkiä sieltä sun täältä”.  KL: ”Onks 

tämmöösii jollain tuella -- ?”  Mauri:  ”Tai sit se on saanu ihan tuttujen kautta, et se on 

enemmän niin ollu niin --.”                                                                                                                  

Positiivistakin: ”Sit on ihan muutama kaveri semmonen, että mitkä on ollut sit niin levy- 

tehtaalla. Niin sekin mikä ollut vähiten on 10 vuotta ollu töissä. Ne on tosi nuorena jo heti 

18-vuotiaana lähtenyt sinn”  

Mauri arvioi, että syy passiivisuuten alkoholin lisäksi on työttömyysjaksolla noussut 

kynnys lähteä edes hakemaankaan töitä. Persoonattomat työttömyyskurssit eivät ole 

johtaneet mihinkään.  

Tuomakselle, Patulle, Erkille ja Anssille ei tullut mieleen luopujia. 

 

7.7 Voimaantuminen, elämäntavat ja terveydentilat  

 

7.7.1 Muutos alkoholin käytössä ja suhtautumisessa siihen

Alkoholinkäytöstä ei aina tule tietoa työnjohdolle. Silloin tällöin on poissaoloja. Poissaolon 

syytä ei peitellä ja yleensä työntekijä ilmoittaa poissaolonsa työnjohdolle: ”Ei varmaan 

hirveen vahvasti ihmiset tuo sitä esille, että sitten ehkä jos rupee olemaan poissaoloja, -- 

niin siitä jouutaan yleensä puhumaan, mut ei sitä välttämättä tiedä, et sit saattaa olla se 

että se merkki paljastuu aamulla et haiskahtaa.” (Kerttu) 

Työnjohtaja Kerttu korostaa rehellisyyden merkitystä vuorovaikutuksessa: ” -- ja miusta on 

hyvä et ihmiset on olleet rehellisiä, et ne on sanonut, et tuli vähän oltua syntymäpäivillä, et 

ei voi tulla nyt tänään -- . Mie sanon, et eihän tässä voi olla muuta, et ollaan pois ja tule 

sitten huomenna. Et palkassahan siitä kärsii -- kyll naiset siitä puhuu  naisen  kanssa ehkä 

helpommin. Miehet ehkä puhuu miesten kans.”  
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Osastolla on työtoimintaihmisiä, joilla on takanaan paha alkoholismi. Heitä on hoidettu A-

klinikalla ja he tiedostavat ongelmansa. Antabusta käytetään estoaineena ja nyt ollaan ilman 

alkoholia. Työntekijä ja kuntoutuja tietää, ettei voi ottaa oluttakaan. Kertun mielestä 

alkoholistit ovat skarpanneet hyvin. Hän kertoo kuinka joku on  kesälomalla saattanut 

ryypätä kaksi viikkoa ”kuin sieni” ja sitten kaksi viikkoa skarpannut ajatellen 

töihinpaluuta. Joskus tapahtuu ”repsahtamisia, remahtamisia”. Ne kuuluvat usein 

raitistuvaan elämänmenoon.  

Yksinasuvilla ei ole perhettä tukemassa ja ”vaatimassa” perhe-elämän kontrollia: ”Onkin 

vapaa, sulla ei oo yhtään elämässä muuta että  ryyppykaverit -- että skarppaat työaikana, 

että sää haluut lähtee silleen, et kiva paikka, kiva päivä, et sull on paikka, mihin lähet ja 

teet siellä sen työn, mut viikonloppuna sä sinnittelet siell kotona yksinäs ja sitten kun on 

useempi päivä  vappaa, niin totta kai, että kyllä se silloin tulee se ryyppykuvio.” (Kerttu) 

Työnjohtaja Rauno kertoo että hänen porukallaan ei juuri ole alkoholiongelmia työpaikalla: 

”  -- minä oon kyllä tehnyt selväks sen, että meillä on aina lauantai, ja perjantaina sen voi 

alottaa, mutta sitten se sunnuntai aamupäivällä loppuu, että maanantaiaamulla töissä, ettei 

jatketa. Se on aika hyvin kyllä pysynyt, että ei mulla oo siitä et ois sen viinan takia oltu pois 

töistä.” On ollut joitain ongelmia. Rauno näkee, että vanhempien työntekijöiden kokemus 

ohjaa muidenkin viikonloppujuomista, ja osataan ”-- oikeeseen aikaan höllätä.”  

Kun nykyinen toimitusjohtaja tuli yritykseen, alettiin luoda uutta linjausta myös alkoholin 

käytölle. Työnohjaaja Risto on seurannut työntekijöiden alkoholikäyttäytymistä. Riston 

mukaan ainakin viinan käytön määrä on vähentynyt ja juomistavat muuttuneet:  ” -- niin 

kyll siinä on tosiaan paljon muuttunut. Että kyllä siitä on se linja löytynyt. Mutta  -- 

pullopiiloja löyty aluss, että kaveri sano, ´että älä vie sitä, et se on vielä juomatta´-- .”   

Työnjohtaja Kertun mukaan joillain mikulaisilla on ollut päihteiden sekakäyttöä. 

Kuntoutukseen tulon edellytyksenä on kuitenkin päihteettömyys: ”Kyllä näillä 

kaksoisdiagnoosi on et hiukka rajoittaa, joillakin se lääkitys, et lääkärit on saanut taottua 

päähän, että alkoholia ei oteta, mut sit ne -- ne jättää pari päivää ennen ottamatta 

lääkkeitä ja sitten ryyppäävät pari päivää, mut toisilta se on jäänyt kokonaan pois kun 

tekee lääkkeet huonon olon. Joka ryhmässä on muutama, kenellä on huumetausta tai 

alkoholiongelma -- .”   
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Toinenkin Miku-ohjaaja, Outi, vahvistaa kaksoisdiagnoosit. Sekakäyttäjien määrä on hänen 

mielestään nousussa, mutta  ensimmäisenä kriteerinä on mielen sairaus. Eräässä nuorten 

ryhmässä vain yksi henkilö oli ollut ”ihan pelkkä puhdas alkoholisti”. Muilla oli ollut 

sekakäyttöä.   

Miku-ohjaaja Sirkan mielestä tällainen jakso voi vähentääkin alkoholin käyttöä: ”-- ja se 

jokapäiväinen säännöllinen lähteminen, et sitä niin kuin jotkut on sanonu, ettei tu otettua 

viikolla kun tietää että aamulla pitää lähteä töihin,  et sitten otetaan vain viikonloppuina,  

ja jotkut sanoo, et mä en ota kun perjantaina kun sitte kerkii maanantaiks toipua.” 

Kuntoutusohjaaja Mirkku uskoo alkoholin käytön lisääntyvän työttömyyden yhteydessä. 

Hän viittaa tyypilliseen asiakkaidensa lausahdukseen: ”--kun on jotain tekemistä, et ei oo 

enää tarvetta lähtee.”  

Työntekijöille on kerrottu kontrollimahdollisuudesta työpaikalla: ”Et jos me epäillään että 

henkilö on alkoholin vaikutuksen alaisena, niin meillä on työntekijän lupa, tai kysytään 

häneltä lupa  voidaanko puhalluttaa. Ja sitten osa voi kurssin aikana tehdä  -- ne käy täällä 

ihan omasta tahdostaan puhalluttamassa -- ne tulee sitten aamulla että on nollat, ja on 

hirveen hyvä mieli kun on laskenut paljonko se alkoholin käyttö on.” (Mirkku)  

Tupakointia ollaan ajamassa alas ”et sais henkeä”.  Uusien sääntöjen tultua yritetään saada 

koko taloa savuttomammaksi. Työntekijöistä noin puolet tupakoi. 

 

7.7.2 Terveydentilat
 

Kuutoset 

Arto kokee terveydentilansa kohtalaisen hyväksi. ”Vain pientä remppaa ja näkö on 

heikentynyt.” Hänellä on ollut aikomus ”-- pitäs varmaan käydä työhöntulotarkastuksessa, 

kun mie en käynyt silloin kun aloitin täällä”. Arto vaikuttaakin terveeltä. 

Mauri näyttää hyväkuntoiselta, eikä lapsuuden aikainen autokolarissa saatu selkävamma ole 

pahentunut. Työttömyysaikanakaan ei ole mitään mainittavia muutoksia, painokin on 

pysynyt hyvissä rajoissa. 
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Vuosi sitten Tuomaksen kasvoissa ja käsivarsissa todettiin harvinainen ihosairaus. Iho ei 

siedä aurinkoa yhtään. Parannus- tai hoitokeinona kokeiltiin lääkitystä. Stressiin liittyvää 

vatsahaavaa lääkittiin kymmenisen vuotta sitten kunnes todettiin, että se oli jo umpeutunut. 

Samalla todettiin helikobakteeri. Tuomas kertoo Alumiinin vuorotyön paineesta: ” --nehän 

oli ihan hirveitä vuoroja, - oli kolme vuoroa ja viittä  vuoroa,  ja viis vuoroa oli normaali 

keskeytyvä kolmivuoro, yövuoron jälkeen oli lauantaina 16 tuntia ja sunnuntaina 16 tuntia, 

seuraava viikko oli kokonaan vapaata. Semmosii vuoroja ne, -- ja  yövuoroviikko alla.”   

Patulla on armeijassa todettu synnynnäinen selkävika, mikä aika ajoin vaivaa. Lääkäri antaa 

ohjeet, miten tavaroita pitää nostaa. Selkää ei leikata, koska halvaantumisriski on iso.  

Erkki loukkaantui vaikeasti 8-vuotiaana. ”Joo, pari viikkoa olin koomassa, pää aukes 

silloin --.” Onnettomuudesta on ollut seurauksia koko elämän ajan. Näkö ja tasapaino 

heikkenivät. Ymmärtäminen ja keskittyminen on vaikeaa ja väsyttävää varsinkin 

oppitunneilla. Erkillä on täydellinen muistinmenetys lapsuuden ensimmäisistä vuosista. 

Jatkuva, päivittäinen ja ympärivuotinen päänsärky alkaa aamulla ja loppuu illalla. Lääkkeet 

eivät juuri auta. Maksi-kurssin aikana päänsärkyä ruvettiin tutkimaan. Erkillä on sovittu 

lyhennetty kuuden tunnin työaika (myöhemmin neljän tunnin). ”-- kaheksan tuntia  jos 

tekee parikin päivää, niin kolmas päivä on ihan tuskaa, seuraavana päivänä pitää pysyä 

kotona, -- eikä tuu mistään mitään.” Muuten Erkki pitää kunnostaan huolta, nostelee 

puntteja ja kävelee paljon.”Se on terveellistä ja kyll se huomattavasti piristää ja jaksaa 

enemmän.” 

Anssi kokee terveydentilansa ”--suht koht, suht koht, niin --”. Hänellä on kuitenkin lievä 

psoriasis, jonka pitkäkestoinen kortisonilääkitys on haurastanut ihon ja pilannut hampaat. 

Iän myötä oireet ovat lieventyneet. Anssi kertoi saaneensa talvella turpiinsa, jolloin 

hampaiden kunto vielä heikkeni:”Ensin potki miut tajuttomaks ja sitten --. Se oli pahalla 

tuulella.”  Kesällä hän sai puupölyperäisen ihovaivan, joka johti lääkärintarkastukseen: ”--

tohtori sano, että kaikki arvot oli oukkidoukki, kolesterolit ja sokerit ja verenpaineet ja että 

yleiskunto lähes kuin kolmekymppisellä.” Työttömyysajan toimettomuus ”sohvaperunana” 

lisäsi reilusti ylipainoa. Makserissa olon aikana liikunta on lisääntynyt ja paino pudonnut 

peräti 18 kiloa. Anssi pyöräilee työmatkat, 10 - 15 minuuttia kumpaankin suuntaan. 

”Työkin on ruumiillista, niin kyllä se vaikuttaa.”  
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Ohjaajat ja terveystarkkailu 

Kuntoutusohjaajat pyrkivät tekemään kuntokartoituksen. Työntekoon liittyviä asioita kuten 

puupölyä, maalinhajua ja valaistuksen riittävyyttä tarkkailee koko henkilökunta.    

Kuntoutusohjaaja Outi tiivistää asiakkaittensa mielenterveydelliset ongelmat ja niiden 

mahdolliset taustat: ”-- se on niin moninainen, että mikä mielenterveyden sairaus siellä  voi 

olla. Se on voinut puhjeta  stressistä tai  kotioloista tai ihan mistä tahansa, mut yleensä 

tervehtymisen polku on niin pitkä, et ennen kun saahaan tasapainoon ja ennen kun 

hyväksytään se osaks itteensä omana erityispiirteenä ja opetellaan tulemaan sen kanssa 

toimeen, niin se polku on jo pitkä, ennen meille tulemistakii.”  

Alkoholistien tarinoissa esiintyy joskus kliks, ja kerralla jää viina pois, mutta niin ei 

tapahdu mielenterveysongelmien kanssa. Ne eivät lähde kerralla.   

Ainakin tämän ajankohdan Makserin Miku-kuntoutujilla työttömyys on ollut yleisempää 

kuin työssäolo. Useilla on taustalla työperäinen sairastuminen. Stressitekijät työelämässä, 

huono työyhteisö tai kovat paineet työpaikalla voivat laukaista masentuneisuuden. 

Masennustiladiagnoosit ovat hyvin eri asteista. ”Esimerkiks yks nuori alle 25-vuotias, jolla 

masennuksen takana olevat syytkin on niin tiukassa, et siellä on paljon asioita, mistä pitää 

poisoppia, niin siks se kuntoutuminen on niin äärimmäisen hidasta, eikä meinaa päästä 

sieltä masennuksen alusta pois. Kun taas sitten jollekin toiselle se voi olla  enemmän -- 

hetkeen tapahtuvaa, että tulee tässä kuntouksen vaiheessa vastaiskuja, niin se sitten 

aiheuttaa sen, kun taas jollakin sitten se voi olla monen vuoden ajan.” (Outi) 

Outi toteaa, että mielenterveyden ongelmat voivat juontua perheestä. Mielenterveys-

kuntoutujan tausta kartoitetaan jotta löydettäisi mahdolliset muut elämän osa-alueet, joilla 

hän kaipaa apua tai asioita jotka ovat hoitamatta. Taustalla voi olla asumiseen liittyvä asia, 

päihdeongelma tai rahavaikeuksia. Psykoterapiaakin on mahdollisuus saada.  

 

7.7.3 Kokemuksia tuloksista ja muista voimaantumistavoista
 

Arto on kokenut myönteisesti nykyisen tilanteen: ”Ihan hyvä mut tää on silleen kuitenkin 

tällänen firma, et ei silleen oikeen paineta hommii, niinkun mie kuitenkin et kun ruvetaan 
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tekemään, niin se pikkasen sylettää, -- täällä on porukkaa mitkä nyt ei oo oikeen niin -- .” 

Vuoden kokemuksella Makserista Arto ei tiedä tätä parempaa pitkäaikaistyöttömälle 

osoitettua kuntoutus- ja työllistymispolkua. Hän pitää työtään kokoonpano-osastolla omaan 

tilanteeseensa sopivana ja mielekkäänä: ”Ei mulla mitään toisenlaista tuu mieleen, miusta 

tää on mun mielestä hyvä systeemi kuitenkin. Tääl on kuitenkii monenlaista hommaa.”   

Maurilla on nyt vuoden kokemus kuntoutuksesta ja hän on kokenut Palkin hyväksi 

toimijaksi työkkärin rinnalla. Hän ei osaa ehdottaa mitään sopivampaa polkua 

työllistymiseen ja kuntoutumiseen. Tarvitaan kuitenkin kuntoutujan omaa motivaatiota 

lähteä mukaan. Mauri itse on työhaluinen. Häntä ei harmita niinkään henkilökohtaisen 

palvelun puute työvoimapalveluissa kuin se, että hän jätti ammattikoulun kesken. 

Tuomas on kokenut tämänhetkisen työpaikan ja työn itselleen sopivaksi: ”  --  kyllä  se  

peukalon pyörittelyn voittaa.” Lisäksi hänellä on tunne, että saa jatkoaikaa ihosairautensa 

takia. 

Patu pitää nykyistä työllistymis- ja kuntoutuspolkua hyvänä itselleen ja kavereillekin, eikä 

hänellä ei ole muita konkreettisia parannusehdotuksia kuin jatkoajan Kela-päätösten 

käsittelyajan nopeuttaminen.  

Erkki arvioi omasta ja toistenkin näkökulmasta nykyistä työllistymistapaansa hyväksi ja 

joustavaksi. Hän vertaa Makseria aikaisempaan työpaikkaansa (Maketer) ja toteaa, että 

työnjohto ja ohjaus olivat siellä monen mielestä puutteellisia ja työ monotonisempaa, 

vaikka hän itse viihtyikin siellä. Makserissa on vaihtoehtoja.  

Anssi on tyytyväinen Makseriin työpaikkana, mutta kritisoi joitain käytössä olevia 

periaatteita ja rahanjakoa: ”Taloudellisesta asemasta, niin -- siis se perusraha, sehän on 

älyttömän pieni, että eihän sillä tuu kukaan toimeen -- enkä mie usko, et se ketään passivoi. 

Ei miua ainakaan. Et jos se ois parempi, niin -- mutta tämähän se passivoi, että eihän sitä 

viiti ennää mittään, kun kuitenkin tarvii ruinata  jostain lissee sitä rahhaa.”  

”Kyllähän on niin tosta työllistynytkiin sitten vapaille markkinoille. Ensimmäiseltä Maksi-

kurssilta tulee mieleen se naishenkilö, se tällä hetkellä Kiitolinjalla ajaa autoo, niin se ol 

meiän siinä puupuolella. On niitä muutamia, jotka on työllistyny.” (Risto) 
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”On sitten vähemmistö -- niin nää romanit, niin vaikka suomalaisilla on semmonen 

peruskäsitys, että nehän ei mitään töitä tee. Mut helmiä löytyy kyllä, -- että kyll on oikein 

motivoitunut, toiset taas sellasia, mitkä käy istumassa vähän aikaa ja lähtee pois.”  (Risto) 

”Niin -- kun oli yks romani kurssilla, älyttömän hyvä maalari oli. Maalaria on etitty tonne - 

mää hoian nyt maalaamon, mutta harmi, niin läks yrittäjäks. Niin se kävi tän kurssin,se sai 

semmosen kipinän niin se -- älyttömän hyvin kyllä osas.”  (Risto) 

Ohjaaja Mirkku listaa jo olemassa olevat myönteiset asiat, mutta ehdottaa tukien 

kohdistamista paremmin työllisyyden kuin työttömyyden tukemiseen: ”Niin että ois 

tällaiset yksilölliset työnhakuvalmennukset --  suunnitelma jokaiselle ja siihen on 

tämmönen  henkilö tueksi, joka auttaa sitten  tätä henkilöä työllistymään ja nää tuet on 

tietysti tiettyyn rajaan saakka ihan hyviä --   että enemmänkin  tuettais sitä kun henkilö 

lähtee töihin eikä tueta sitä työttömyyttä”.  

 

7.7.4 Koulukiusaaminen ja muita hiljaisia tuhoaseita
 

Makserin kuntoutuksen ominainen piirre näkyy henkilön omien pientenkin ongelmien 

huomioimisessa ja jopa hakemisessa. Ne voivat joskus ratketa helposti.   

Omana painotuksena haastatteluissa nousi voimakkaasti esille koulukiusaaminen ja sen 

vaikutukset kiusattujen myöhempään elämään. Miku-ohjaaja Sirkka arvioi, että hänen 

kohdalleen osuneista kuntoutujista 80 – 90 % oli koulukiusattuja: ”  -- voi tulla esille 

lukihäiriö, mikä on johtanut koulukiusaamiseen, ettei oo pärjännyt koulussa ja opettaja ei 

oo huomannu, --  paljon erilaisia asioita ja siinä meiän rooli sit on, myö osataan ohjata 

oikeisiin paikkoihin, ja sitten siinä rinnalla tosiaan kuletaan”. ”Ja siinä voi kuvitella, että 

lapsesta saakka se häpee siitä omasta osaamattomuudesta -- paljon ketkä on meille tullut, 

on sanonut, että on koulukiusaamista -- .”   

Työn ilo voi olla pienestä kiinni, kotiasiat heijastuvat siihenkin: ” -- tuli pitkään 

työelämässä ollut nainen, mikä burn outin takia ei ollut pärjännyt tiimityössä ja ei 

meilläkään millään ruvennut sujumaan ja itkeskeli vaan täällä,  ja ruvettiin selvittämään, 

että mistä tää johtuu ja sitten yhen kerran hää purskautti, että kun kotonakaan ei tu mitään 
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-- kun saunasta vuoti vesi keittiön seinää pitkin alas ja ukko ei saanut sitä korjattua. Silloin 

oli se Remppa-projekti ja sieltä tuli työntekijä  joka hommas korjausmiehet ja sen jälkeen 

tää nainen muuttu totaalisesti. Sit jakso tulla ja tehä. Hänelle se oli iso juttu. ” (Sirkka) 

Työkenttä on yhtä monipuolinen kuin itse elämäkin. Siinä edetään pikkuhiljaa ja asteittain. 

Tarkoitus on, että jokainen pysyy mukana oman elämänsä haltuunotossa ja myöhemmin 

sen hallinnassa: ”-- pikkuhiljaa polku etenemmään, et asioita selvitellään, käydään 

tutustumassa, yritetään näihin yhteiskunnan palveluihin tutustua --  ja että on ravitsemusta, 

on velkaneuvontaa  ja on sosiaaliasiamiestä ja kaikkee sitä yleistä, miten yhteiskunta toimii 

ja mitä tarkoittaa olla yhteiskunnan jäsen, et myö lähetään aika alusta näitä asioita 

viemään eteenpäin, meill on vuosi aikaa toteuttaa näitä.” (Sirkka) 

Hyvän elämisen jatkuvuutta haetaan jo kurssin aikana. Koko ajan etsitään prosessin 

jatkajaa, jottei henkilö jää oman onnensa varaan Makserin jälkeen. Selviytymistarinoita on 

paljon: ” --  ja sitten pikkuhiljaa sieltä aina joku tulee kertomaan, et hei nyt mä oon siellä 

ja nyt mä oon tehnyt tota ja -- aika kivasti ne pitää sitten yhteyttä, et miust on ihana yks 

naisihminen kanssa 2000 -vuoden alusta niin viime syksynä soitti mulle, että hei mä oon 

ostanut oman asunnon, hää sai sitten työpaikan,  että tuu kattoon --”.  (Sirkka) 

On kuitenkin myös heitä, jotka eivät löydä uutta juonta elämäänsä, vaan taantuvat: ”Jos 

ihan tää voimaantumisprosessi, jos ei ajatella sitä työllistymistä, niin itsetunto on kasvanut, 

niin se on jo aika iso prosentti niistä, ihan menee varmaan tonne 70:en jos ei ylikii, mut sit 

se työllistymisen, jos ajatellaan et pääsee niin kuin eteenpäin ja muuta se on sit jo 

pienempi, et se ei varmaan oo kun 20 - 30. Mut sitä ei hirveesti oo tutkittu.” (Sirkka) 

Työllistyminen ei ehkä tämän Miku-ryhmän kohdalla olekaan itse- tai päätarkoitus. Tämä 

on kokonaisuutena selvästi pitempi projekti kuin normaalityökykyisillä. ”Ei, vaikka Kelan 

standardissa on tavoite, että työllistyy, mut siitä huolimatta ketkä tätä samaa työtä tehdään, 

niin valtakunnallisesti ollaan sitä mieltä, ettei sen kuntoutusjakson aikana monikaan pääse 

siihen. Enemmän se on tuo voimaantuminen, mikä tässä tapahtuu ja ehkä sitten on 

paremmat mahdollisuudet jatkaa eteenpäin”. ”Tommonen sairaskeskeisyydestä 

poisoppiminen on se meillä koko ajan se tavoite ja vaikka me puhutaan sairauksista täällä 

niin me ei hoieta -- .”  (Sirkka)  
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8 Makserin jälkeen sijoittuminen työmarkkinoille
 

8.1 Palvelujen ulottuvuus ja aluekritiikki        

Työnohjaaja Risto ajeli aikaisemmin työmatkoja 110 kilometriä päivittäin. Nuorimies Repe 

on määräaikaistyössä Makserissa. Hänelle työmatkaa kertyy päivässä 90 kilometriä, jonka 

hän taittaa yksin autollaan. Matka tuntuu pitkältä ja hän toivoo, ettei ”bensan hinta enää 

hirveesti nouse”. Repe hakeekin työtä kotikulmiltaan. Tuomaksella on samanpituinen 

matka, mutta mukana autossa on työtoveri kustannuksia jakamassa.  

Työnjohtaja Sirkka kertoo kuntoutujien olevan Kelan vakuutuspiirin alueelta, joka ulottuu 

lähes sadan kilometrin päähän. Heistä kuitenkin 95 % tulee lähialueelta ja vain pieni 

vähemmistö kauempaa. Pitkä matka on este syrjäkylillä asuville. Sieltä ei Sirkan mukaan 

pääse tällaisen kuntoutuksen piiriin, vaikka potentiaalista asiakasta onkin. Makserin 

kuntoutuskonseptin mukaista ohjattua työssä kuntoutusta ei reuna-alueilla asuvien 

tarvitsijoiden tueksi ole. Kunnilla on tosin omat mielenterveys-päiväkeskukset tai 

mielenterveysyhdistyksen päivätoiminnat. Niihin osallistuminen on kaikki vapaaehtoisia, 

mutta niihinkään eivät kaikki osallistu. Sirkalla on tuntuma, ettei syrjäseuduilla ole montaa 

edes yksittäisiä henkilöitä työllistävää yritystä. 

Väkilukuun suhteutettuna ohjattujen valmennuspalvelujen määrä näyttää syrjäisemmillä 

seuduilla alimitoitetulta. Sirkka mainitsee lähikirkonkylässä olevan aktiivisen työttömien 

yhdistyksen, joka tarjoaa työtä ”ihan kivasti”, mutta työt ovat määräaikaisia 

palkkatukitöitä.  

”Et enemmän sais olla  sosiaalisia yrityksiä ja -- sellaisia avustavia työtehtäviä, että ei 

tarvis kauheen olla koulutusta eikä pitkää työhistoriaa, eikä semmosta osaamista. Että he 

osaa jonkun tietyn alueen hirveen hyvin, mut se on sit siinä.” (Sirkka) 

Työnjohtaja Kertun (tekstiili)osastolla on muutamia työntekijöitä, jotka asuvat 20 - 25 

kilometrin päässä. He kulkevat sen omalla autolla, eikä  matka ole Kertun mukaan rasittava. 

Hän itse asuu sopivan 30 kilometrin matkan päässä. Kerttu tietää, että kulkuyhteydet ovat 

melko vaikeat koska bussivuoroja on poistettu. Miku-kuntoutujan olisi ongelmallista 

kulkea niin kaukaa. 
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Kerttu toteaa toiminta-alueeltaan, että ihmiset ovat ihan osaavia ja fiksuja ja heillä on 

perusammattejakin, mutta töitä ei ole riittävästi tarjolla. ” -- häppee, kun ei mitään 

perusteollisuutta”. Hän kuvailee nuoren ihmisen elämänkaaren sitä vaihetta, joka voi olla 

tulevaisuuden kannalta merkittävä: ”Et mie oon aina sitä ajatellut kun nuoria 

mielenterveyskuntoutujia, tulee, että kun  se on elämän alusta lähtenyt heikosti, ja sitten se 

koulussakaan ei oo mennyt hyvin ja jatkokoulutuspaikkoja ei ole, niin monet nuoret pärjäis 

tuolla perusteollisuudessa, kun olis sellasta suorittavaa, toistuvaa työtä, -- pystyis käymään 

töissä ja ittensä ja sais elämän perusasioita kuntoon, työtä, rahaa.”  

Kerttu arvostelee myös opetustoimen supistuksia ja viittaa työttömyyden periytyvyyteen: ”-

- hirveesti on sellasta nuorta porukkaa, ja sitten on tätä Miku-kuntotusta, niin tulee päälle 

kakskymppistä, et rupee olemaan kaikenlaista ongelmaa -- koulutoimen säästöt -- sieltähän 

sitä porukkaa rupee tähän ryhmään tulee lisää. Et se maksetaan se lasku sitten ”-- ja mikä 

alkaa olla miusta perinnöllistä, niin tää työttömyys, et katotaan se malli sieltä kotoa  - et 

jos vanhemmillakaan ei oo töitä, niin ei lapsetkaan niin välitä siitä, koska toimeen tullaan 

ja hengissä pysytään, ja se moraalinen arvomaailma työn teosta -- .”  

 

8.2 Sosiaalisen yrityksen toiminnalliset rajat       

  

Rauno korostaa että sosiaalinen yritys toimii siinä mielessä liiketaloudellisesti, että pitäisi 

”hankkia se minkä hävittää, koska eihän me voittoo tehä”. Omistaja ei halua voittoa 

toiminnasta, mutta kehittämiseen ja investointeihin tarvitaan pääomaa. Tuo vaatimus on 

yksi peruste yrittää ylläpitää monitaitoista, työtilanteiden joustoon sopivaa henkilöstöä. 

Puskuroivia varastoja taas ei kerätä, koska komponentit ovat kalliita ja muutosalttiita.   

Työn kestoa Makserissa on vaikea ennustaa, koska yrityksen toimenkuvan mukaisesti 

tavoitteena on vapaille työmarkkinoille suuntautuminen. Yrityskään ei voi varmistaa 

pysyvää työpaikkaa, joten kuntoutettava joutuu suhtautumaan työhön ”pätkätyönä”.  

Haastatteluissa ei tullut selvästi esille kuntoutujien kurssin jälkeinen motivaatio. 

Käsittääkseni ko. henkilöt olivat kuitenkin jo sellaisessa voimaantumisen nosteessa, että 

aikaisemmat epäluulot ja mahdollinen epätoivo olivat  korvautuneet omien henkisten 
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voimavarojen kohottamalla itsetunnolla.  

Uuden työllistettävän työllistyminen ja sosiaalistuminen normaaliin vuorovaikutteiseen 

elämään  ” -- riippuu näistä  korvauspäivistä. Jos niitä on niinkun jäänyt yli, niin silloin ne 

maksaa työnantajalle sitten sitä. Aivan sama niinkun sosiaalisen yrityksen, niin samalla 

lailla tulee se joku määrätty euromäärä/päivä” (taloudellinen siirtymätuki). (Rauno) 

 

8.2.1 Kuutosten työnäkymät ovat myönteiset

 

Artolla ei ole esiintynyt masennuksen jälkeen sellaista tunnetta, että hän  heittäisi rukkaset 

pöytään työnhaun suhteen. Hän on ollut selvillä tilanteestaan ja ymmärtänyt toipumiseen 

menevän aikaa. Arto on ”työihminen” ja uskoo työllistyvänsä vapailla työmarkkinoilla, kun 

on siihen valmis. Leipurinhommiin hän ei kuitenkaan lähde. ”No, mie mietinkin tossa yks 

päivä, että tää taitaa loppua kesäkuussa,  --   en mä sit varmaan mitään kiirehi, mie pidän 

varmasti vähän lomaa sitten, niin kattoo sitten.”  

Maurilla on sopimus vuodeksi eteenpäin. Hän toivoo työllistyvänsä vapailla 

työmarkkinoilla: ”No toivottavasti. Jotain on tottakai ruvettava keksimään, ei sitä, kerta nyt 

on päässyt tähän vaiheeseen, kannata jäähä ainakaan laakereille lepäämään.”  

Tuomaksen sopimus on voimassa lokakuun loppuun, mutta sairauden takia siihen on 

mahdollisuus saada jatkoa. ”Tää kuitenkin rajoittaa, tai jollain tapaa mä oon 

työrajoitteinen.”  

Patulle tulevaisuus näyttäytyy ”ihan valoisalta”. Patu uskoo työllistymiseensä tukitoimien 

päätyttyä ja toivoo pääsevänsä sairaalaan ”potilaita kärräämään”. Työ olisi tuettua, ja 

edellyttää taas puolen vuoden työttömyyttä. ”-- minä yritän nyt olla täällä niin kauan kuin 

täällä voi olla.”  

Erkin elämä näyttää nyt tältä: ”Ei oo nyt mitään. Mie tarkalleen tiiän mitä mie haluan ja 

nyt tässä vaiheessa, ei oo mitään huolta ja murhetta. Nyt on asiat paremmin -- .”  

Anssi ei koe huolia tulevaisuudesta. Talousasiat ovat hoidossa ja Anssi uskoo pärjäävänsä. 
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8.2.2 Ohjaajien arvio työmarkkinoille sijoittumisesta
 

Ohjaaja Mirkun mukaan työmarkkinat eivät välttämättä torju osatyökykyisen työllistämistä. 

Valmius vapaille työmarkkinoille on kuitenkin monitahoista, henkilökohtaista ja aikaa 

vievää: ” -- se monta kertaa lähtee henkilöstä itestään, ettei ole valmiita hakeutumaan pois 

meiltä, -- se suuri kynnys katkaista se napanuora ja lähtee sitten muualle, vajaakuntoisuus 

täällä on sillalailla, että pystytään ne hyvät pohjat rakentamaan, ja me pystytään olemaan 

suosittelijoina. On monta elävää esimerkkiä siitä miten ihmiset uskaltaa lähteä ja työllistyy 

ihan hyvin, kun on saatu se pohja rakennettua. Ja on eri hakee töitä, kun sie oot töissä. 

Täällä on niin monenlaista ilmiötä siinä takana, että sekin, että se on se yhdeksän viikkoo 

se kurssi, minkä ne käy, niin sekin on melko pitkä aika kun koko se aika aktivoidaan ja 

mietitään ja jos siltä kurssilta joku lähtee sitten muuallekin kuin meille -- .”  

Mirkku kertoo sijoittumisongelmista: ”Nää tuethan näyttelee hirveen suurta osaa, että 

joskushan vaikka olis kuinka halukkuutta ihmiselläkiin mennä, -- niin jos hänellä ei ole sitä 

palkkatukee käytettävissä, niin silloin työantaja saattaa tietysti miettiä, että ottaako vai ei.”  

Millainen mahdollisuus on päästä tällaiseen kiertoon? ”Joo vaihtelee, sanotaan yleensä 

meillä suositaan sitä, että yksi, maksimissaan kolme kuukautta työelämävalmennusta, 

työharjoittelua, kokeilua, eli nää on taas näitä  työvoimahallinnon  termejä, ja sitä kautta 

lähetään palkkatyöhön. Eli se on ei- palkallista työtä tavallaan työharjoittelua.” (Mirkku).  

Mutta se täytyy kyllä myöntää, et ompa sitte 12 tai 15 kuukautta meillä, niin moni ei vielä 

pääse avoimille työmarkkinoille. Et prosessi on lähtenyt meillä käyntiin, ja jatkuu meiän 

jälkeen”. (Sirkka) 

Risto kohtaa työssään töiden vaikeusasteen arvioinnin: ” -- se on aina justiin, että jotkut on 

vähän vaikeempii ohjattavia, niin kyll niille vähän semmosia aika yksinkertaisia työtehtäviä 

joutuu antamaan, -- että tuntuu et välillä viittiikö sitä koko ajan kierrättääkkään, mut sit ei 

oo muutakaan, kun hän ei pysty tekemään. Mut ei niitä oo niin älyttömän paljon, --  nyt 

meillä on kaveri, joka on tossa Mikussa, niin se on pakolaisia, et hän on kyllä hirveen hyvin 

hoitanut tätä,  se on tehnyt tätä maalaushommaa. Hirveen hyvin itsenäisesti.” 

Raunon mukaan pitkä työttömyysjakso voi vaikuttaa työn saantiin. Hyvä ammattitaito ja 

monitaitoisuus parantaa mahdollisuuksia: ”Ja -- just tuolla vapailla markkinoilla siellä 
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niin, kun on pitkä työttömyysjakso takana niin kyllä sinne vaikee on päästä. Tai sit pitää 

olla semmonen henkilö, mikä pystyy näyttämään työnäytöksellä sen homman et se kulkee 

näin. Joku hitsari ja tämmönen, jos se pystyy vetämään sauman, niin sehän on ihan selvä”.  

Makserissa kuntoutujille etsitään yhdessä työpaikkoja. Rauno muistelee, että kolmen 

vuoden aikana kymmenkunta henkilöä on päässyt töihin yksityisen sektorin vapaille 

työmarkkinoille.  

 

8.2.3 Siirtymisen vaikeus, vapaat työmarkkinat, henkinen siirtymätuki
 

Makserin jälkeinen uusi vieras työpaikka voi pelottaa. Ulkopuolelle työllistyneille on vain 

kerran voitu järjestää jatko-ohjausta, sillä resurssien puute on ollut esteenä. 

Turvallisessa ja välittävässä työyhteisössä valmennettu henkilö voi vapaille työmarkkinoille 

päästyään kokea siellä vallitsevan ”viidakon lait”. Kaikki ihmiset ovat vieraita ja kun on 

kyse rahasta, elämä on suhteellisen raakaa. Tiimityössä (ryhmäurakka) ansion 

laskentaperusteena 80 % muodostuu sovitun työn tekemisestä, 20 % on muuttuvia lisiä ajan 

tai laadun perusteella (esimerkki). Jos ”homma ei kulje”, niin peli on kova: ”Et siellä 

tullaan sanomaan, et etippäs tälle kaverille jostakin toinen työpiste.”  

Työjohtaja Rauno muistelee: ”Mie oon aina ajatellut kun olin aika paljon 

jääkiekkopuolella, niin siellä  heikointa nostetaan ja tuetaan. Se vähän täällä työelämässä, 

muljahtaa --.” 

”Kun ajattelee tän alueen työllistämistä ja kaikkee, niin mä voisin kuvitella että kolmannes. 

Jopa oikeesti, että on sellasta porukkaa, jotka on todella innostuneet. Tietysti se, että ei oo 

ihan sellasii nuoriakaan ihmisiä, et ovat silleen jo nähny niin paljon -- mut et on vielä 

työvuosia paljon jäljellä, ihan tavallisiin töihin.”  (Kerttu) 

Rauno näkee kynnyksenä yksityiselle sektorille siirtymisessä sopivien töiden 

puutteen.Yritykset ovat jo ulkoistaneet helpoimpia töitään alihankkijoille. Toinen  ongelma 

on sopeutukseen tarvittavien ohjaajien puute vapailla työmarkkinoilla. Kuntoutusohjelman 

yksi tavoite, valmentaa pitkäaikaistyöttömiä avoimille työmarkkinoille, kohtaa ongelmana 

työnsaannin vaikeuden. Sopivaa työtä ei ole riittävästi tarjolla. Makseri  työllistää vain 
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pienen osan pidemmäksi ajaksi. (Aineiston keruun jälkeen on kolmen vuoden 

enimmäisaika poistettu, joten sosiaalinen yritys saa työllistää pysyvästi, jos pystyy siihen). 

Kun tavoitteena on elämänhallinnan kohentuminen, nähdään myönteisiä tuloksia jo 

kuntoutuksen jatkuessa.  

Makserissa seurantaa ei ole voitu ulottaa kuntoutuksen jälkeiseen aikaan (poikkeuksena 

yrityksessä työllistyneet). Tulosten arviointi perustuukin ohjaajien ja työnjohdon 

haastatteluihin, joissa he kertovat kokemuksistaan. Arviot ovat hiukan vaihdelleet, minkä 

uskon johtuvan osittain tavoitteiden tulkinnasta, onko henkilö voimaannuttuaan työllistynyt 

ja työkykyinen, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla.  

Mirkku arvioi, että suurin osa kuntoutuneista saa työpaikan ja voi liittyä normaaliin 

sosiaaliseen vuorovaikutteiseen elämään. ”Ja siin on niin hirveen iso osa sitä minkälainen 

sen ihmisen oma motivaatio on, et aina ei tarvi olla sitä osaamista, mutta oma halu ja 

motivaatio.”  

Riston mukaan Maksi-kursseilta ainakin puolet haluaa jatkaa harjoittelukuukauden jälkeen. 

Heidän kanssaan onkin tehty jatkosopimus 3 - 6 kuukaudeksi. Jossain vaiheessa pitää lähteä 

etsimään työtä muualta. Makserissa voidaan auttaa työn etsimisessä. Risto sanoo 

pystyvänsä kokemusten perusteella arvioimaan jo kuntoutusjakson aikana, miten pitkään 

kukin tarvitsee tuettua työtä. Miku-ohjaaja Sirkka kertoo, että mielenterveyskuntoutujien 

itsetunto on kasvanut ja he ovat voimaantuneet kuntoutuksessa selvästi (70 %) kun 

työllistymisen suhteen heikommin (alle 30 %). Tämän ryhmän kohdalla työllistyminen ei 

ehkä olekaan itsetarkoitus, vaikka Kelan standardissa se on tavoite. 

Mielenterveyskuntoutujilla on runsaasti rajoituksia ja siksi tulokset näkyvät hitaammin. 

Työvoiman palvelukeskuksien kautta työllistyneiden määrän seuranta on jakautunut 

sosiaali- ja terveydenhoitotoimen, Kelan sekä TE-keskuksen välille: Työvoiman 

palvelukeskuksissa aloitti vuosina 2001 - 2006 lähes 4000 henkilöä. Ohjelman loppuun 

suorittaneista 42,5 % saatiin työllistettyä. Kaikkiaan 11 % sijoittui koulutukseen ja 26,2 

% muualle, kuten eläkeselvitysten piiriin. Vain viidennes jäi edelleen työttömäksi. (Ks. 

www.typanet.net). Työllistämistoimien vaikutuksia on ollut vaikeahko mitata. Julkisen 

sektorin ja työllistävien työnantajien hallinnon työkaluksi on Suomessa kehitetty 

sosiaalisen tilinpidon menetelmiä ja ns. SROI-analyysi sekä KVA-malli (ks. Syfo oy). 

http://www.typanet.net/
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8.2.4 Pohdintaa määräaikaisista työsuhteista
 

Onko määräaikaisuus sellainen nykyajan ilmiö, että palkataan aina vain määräajaksi?  

Mirkulla on selkeät mielipiteet: ”Niin ja sitten kun on tullut nää työelämävalmennukset ja 

nää niin kuitenkin olen sitä mieltä, että on työnantajia, jotka aina ottaa uuden 

työharjoittelijan työvalmennukseen vaikka kuinka pitäisi jo palkata, niin ei palkata, tai 

käytetään näitä pitkään, ne saa tavallaan kuitenkin sen työttömyyskorvauksen ja sen 

ylläpitokorvauksen kahdeksan euroo, mutta se työnantaja saa ilmaistyöntekijän siitä.  Minä 

olen sitä mieltä, että jos kolmen kuukauden jälkeen ei palkata, niin silloin on jo jossain 

vikaa, että siinä ajassa ois jo oppinut työtehtävän.” 

Sopivan työn löytäminen vaatii sosiaalisten ja muiden yritysten verkottumista joka 

mahdollistaa sopivan työvoiman vaihdon, välityömarkkinat. 

 Työn sopivuudella tarkoitan henkilön fyysisiin, henkisiin ja taidollisiin 

ominaisuuksiin sopivaa mielekästä työtä, jota yritys voisi kannattavasti tarjota.  

 Kannattavuus pitää arvioida sosiaalisen tilinpidon mittausvälineillä. Siten 

määritellään työkyvyn alenema suhteutettuna työn normaaliin vaativuuteen.   

 Jos kuntoutunutta työllistettävää ei voida sijoittaa em. tavoilla, pitää hänet ohjata 

joka tapauksessa mielekkääseen ja aktiiviseen toimintaan, suojatyöpaikkaan. 

 

8.2.5 Työn luonteen muutos
 

Muutos vapailla työmarkkinoilla on vaikuttanut yleisesti vaatimukseen työvoiman 

ammattitaidon kohentumiseen ja monipuolistumiseen. Työnohjaaja Ristolla on näkemystä 

työmenetelmien muutoksesta. Risto on ollut alalla kauan ja nähnyt puuntyöstön siirtymisen 

tietokoneohjaukseen. Makserissa aloitettiin 7  vuotta sitten laitteistojen  nykyaikaistaminen. 

Käsityövaltaista valmistusta vaativaa tilauskantaa on hankittu tietoisesti, koska tavoitteena 

on ollut löytää juuri kuntoutettaville sopivia tehtäviä.  

Makserin kaltainen yritys toimii myös seulana sopivaan ja tuottavaan työhön muualla. 

Tärkeä kysymys on, jatkaako kuntoutuja Maksi-kurssin jälkeen määräaikaisesti vai 
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löytyykö sopivaksi arvioitua työtä vapailta työmarkkinoilta. Henkilön määräaikaisten 

työssäolojaksojen jälkeinen sijoitusmahdollisuus luo joskus ristiriitaisia tilanteita: ”--  just 

et työllistetään sitten yhdeksän viikon jälkeen, keskustellaan et millainen tilauskanta just 

sillä hetkellä on.” (Risto) 

 ”Yleensä on joka kurssilta joku työllistynyt että siell on kumminkin aika hyviä helmiä, et on 

ollu kaks vuottakii kaveri töissä, mut sitten riippuu, että jos se on rahallisesti hyvä talolle, 

että on tuettuja työntekijöitä, mut jos sitten löytyy hyviä kavereita, jotka on sen kaks tai 

kolme vuotta, niin sitten se on se kierto taas, että se joutuu pois.” (Risto) 

”Esimerkkinä metallipuolella on nyt henkilö ja se on siinä jyrsinkoneella, kuuromykkä, mut 

osaa todella hyvin sen hommansa. Kolmen vuoden sopimus ja uskosin, ettei enää saa 

mitään töitä, et se on vähän niinkö ristiriitanen -- .” (Risto)  

Kaikilla osastoilla voi olla työllistyneenä myös mikulaisia, joiden työnjohto ja -ohjaus 

toimii kuten muillakin.   

 

8.2.6 Toimitusjohtajan näkemys
 

Toimitusjohtaja Jarmo on huomannut, että sosiaalinen ja suvaitseva ajattelu on lisääntynyt 

yhteiskunnassa samanaikaisesti kun valtiontalous on kehittynyt hyvin mutta kuntien talous 

ei.  Hänen mielestään kunnat ovat kovin eriarvoisessa asemassa. Oulun ja pääkaupungin 

alueilla on kaupungeilla varallisuutta niin, ettei siellä tarvitse ”kiristää vyötä” kuten 

harvemmin asutuilla alueilla, missä tehdään saneerauksia ja missä suurin osa kuntien 

menoista on sosiaalimomentilla: ”Niin sieltähän sitä ruvetaan ensimmäisenä suuremmasta 

tinkimään, kun ei oo niistä pienemmistä apua.” Jarmolla on selkeä tuntuma, että kaupungin 

ostojen määrä on laskenut 30 % ja suunta on edelleen sama. Liikevaihdosta 85 % tulee 

sopimusvalmistuksesta, joten kuntoutuspalveluiden osuus on rahallisesti aika pieni. 

Jarmo kuvaa tilannetta, jossa tyypillinen vajaakuntoinen (osatyökykyinen) pitäisi työllistää 

vapaille markkinoille, yrittäjän palvelukseen. Yrittäjän ei ole helppo ottaa osatyökykyistä 

yritykseensä työhön, koska saanto, työpanos ei ole tällä sama kuin kenties jollain toisella. 

Jarmo viittaa vielä siihen, miten erilaisia perhesuhteet Etelä- ja Keski-Euroopassa ovat.  
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Siellä hänen mielestään  pidetään omista perheen jäsenistä ja vanhuksista parempaa huolta 

kuin täällä. ”Täällä se katkee jollain lailla se napanuora omiin läheisiin, omiin tuttaviin tai 

lähi-ihmisiin, se katkeaa jotenkin.”  

Jarmo on myös Maketerin, metallipajan toimitusjohtaja. Maketer on täysin toimintansa 

katteella toimiva yhteistyöyritys. Makserissa tulosvastuu on muuten sama, mutta sille 

maksetaan osittaista palkkatukea osatyökykyisten työn aleneman takia. 

Jarmo on jättänyt poliittisille päättäjille ehdotuksia siitä, miten  sosiaalisten yritysten 

toimintaa voitaisiin parantaa. Hän on myös kuullut muiden kokemuksia ja havainnut suuren 

ongelman muiden sosiaalisten yritysten kannattavuudessa. Ongelma ei ole johtunut  

vajaakuntoisista, vaan syynä on ollut osaamaton johto. Hän näkee kannattavuuden 

suurimmaksi esteeksi sen, että johtajat eivät osaa etsiä soveltuvaa työtä.  ”On selvää, ettei 

mekään voida sinne sosiaaliseen yritykseen ottaa ketä tahansa vajaakuntoista, vaan se on 

siihen työhön soveltuva vajaakuntoinen.”  

 

9 Johtopäätökset
 

Tutkielman tavoitteiden toteutuminen 

Päätarkoitukseni on ollut työssäni kuvata työelämästä syrjään jääneen selviytymispolkua 

takaisin  työelämään ja oman elämän hallintaan. Yksi tehtäväni oli löytää ”ala- ja ylämäen” 

välinen kohta, aallonpohja, josta nousun voisi katsoa alkaneen. Tuon kohdan löytämiseksi 

on pitänyt arvioida myös syitä, jotka ovat johtaneet henkilöiden työstä syrjäytymiseen 

kuten myös syrjäytymisen aikaa. (Ks. 2.1) 

Oletusteni (2.1) toteutuminen  

Tutkimukseni henkilöt, kuutoset,  ovat jääneet työttömiksi lähinnä omasta syystään.  

Makserin ohjaajien ja muun henkilökunnan haastatteluissa selvisivät aikaisemmin 

kuntoutuksessa olleiden pitkäaikaistyöttömien taustat. Mielenterveystaustaisten 

kuntoutujien työttömyyden syinä on ollut sairastuminen tai päihteiden käyttö. Muilla  

pitkäaikaistyöttömillä on samantapaiset taustat kuin kuutosilla, paitsi osatyökykyisillä, 
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joilla sairaus tai vamma on ollut työllistymisen esteenä. Tutkielmassani en voinut vertailla 

työllistymisen vaikeusastetta pitkäaikaistyöttömän vs. lyhytkestoisen työttömän välillä. Se 

ei työni kannalta ollutkaan tarpeellista. 

Tutkimusjoukkoni kohdalla osoittautui oikeaksi otaksumani, että pitkäaikaistyöttömissä on 

yliedustus vajaakuntoisilla, joista on eniten  psyykkisesti vajaakuntoisia.  

Väittämäni nykyisten työvoimapalvelujen tavoitettavuudesta syrjäisemmillä seuduilla 

osoittautui oikeaksi. Haastatteluissa selvisi myös, että noiden alueiden työttömistä 

heikoimmassa asemassa ovat osatyökykyiset. 

Esittämäni työttömyyden kokemuksiin liittyvät psykologiset teoriat saivat vahvistusta 

työnhakukäyttäytymistä pohdittaessa. Erityisesti opitun avuttomuuden teoria selittää 

uskomusta työnhaun toivottomuudesta. Otaksumani työttömän henkilön halusta etsiä 

toista mahdollisuutta elämäntilanteensa parantamiseksi on selvästi osoittautunut oikeaksi, 

paitsi luopujien kohdalla.  Tulokset tukevat otaksumaani, että syrjäytymisvaarassa olevan 

huono-osaisen halukkuus  ja aktiivisuus osallistua riippuu henkilön motivaatiosta ja 

uskomuksista.  

Voimaantuminen tapahtuu yleisen voimaantumisteorian teorian mukaisissa 

olosuhteissa. Voimaantumiseen vaikuttavat teorian mukaiset tekijät kietoutuvat osittain 

toisiinsa ja niiden selittäminen tuloksissakin on ollut päällekkäistä.  

Haastattelujen perusteella sain selvitettyä kuntoutujien taloudellisen, sosiaalisen ja 

henkisen syrjäytymisen tiloja ennen ja kuntoutuksen aikana.  

Taustat ennen Makseria 

Pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille ensimmäinen avaus uuteen on vapaaehtoinen 

siirtyminen TE-keskuksen työvoimatoimiston palveluista Palkin puolelle, jota sen kanssa 

yhdessä toimivat tahot olivat kuvanneet mahdollisuudeksi paremmasta. Osalle pontimena 

on todellinen toivo päästä työhön ja saada elämä muutenkin raiteilleen, osa haluaa katsoa 

”uuden kortin”, koska kuntoutusjakso takaa ainakin ”karenssivapaata”.   

Makserin Miku-kuntoutukseen hakeutuneiden henkilöiden aikaisempaa työ- ja arkielämää 
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aikuisiällä ovat leimanneet mielenterveydelliset ongelmat, runsas päihteiden käyttö ja 

joskus molemmat. Usein ongelmana on ollut myös alhainen koulutuksen taso, kuten osalla 

Maksi-kuntoutukseen tulleilla, joiden työuria leimaa myös liiallinen alkoholin käyttö sekä 

lyhyet ja määräaikaiset työsuhteet. Miku-kuntoutujat olivat ohjaajien mukaan 

sairastumisensa jälkeen syrjäytyneet enemmän sosiaalisesti kuin muut kuntoutujat omien 

havaintojeni mukaan. Minkään ryhmän alkoholinkäytön syitä en selvitellyt tarkemmin.  

Pitkäksi venyvä työttömyysjakso voi olla kasvava kynnys edes lähteä työnhakuun. Usein 

toistuva, tulokseton työnhaku alentaa  uskoa työn saantiin, ja työnhakumotivaatio vähenee. 

Työn haku, työvoimatoimistossa ”juokseminen”, voidaan kokea rasittavaksi ja 

turhauttavaksi. Haastatteluista ilmenee näiden ongelmakohtien merkityksellinen vaikutus 

työuriin. Kaikilla tutkimushenkilöillä oli samansuuntaisia kokemuksia viranomaisista. Ne 

olivat luonnollisesti keskenään vaihtelevia ja ristiriitaisiakin. Sosiaalipalveluiden arvioihin 

näytti vaikuttavan se, miten henkilökohtaista ja jatkuvaa palvelua henkilö oli saanut. 

Sosiaalitoimen etuuskäsittelyssä olivat varsinkin työttömät ja päihteiden käyttäjät 

kohdanneet vähättelyä ja jonkinlaista syrjintää. Kelaan oltiin yleensä tyytyväisiä, mutta 

päätösten hitaus viivästytti asiakkaan omien suunnitelmien etenemistä. Mielenterveys- 

kuntoutujien asioiden järjestelyä olivat aikaisemmin tukeneet tai hoitaneet heidän 

tukihenkilönsä, eikä heillä itsellään välttämättä ollut täyttä käsitystä asioistaan. Ongelma 

olivat selvästi usein pitkätkin hoitojaksot laitoksessa, jolloin omat asiat saattoivat jäädä 

hoitamatta. Laitoshoidon toinen kielteinen kokemus on ollut juuri arkielämään kuuluvien 

asioiden kohtaamattomuus. Laitoshoidon tasosta ei oltu valmistettu kuntoutusohjaajille 

varsinaista kysymystä, mutta lomakekyselyn mukaan siihen oli oltu tyytyväisiä. 

Tutkielmassani olen kuvannut kuutosten taustoja alkaen heidän lapsuuden kodistaan,  

vaikkei minulla tulosten kannalta ole osoittaa lapsuuden osuutta niihin. Jonkinlainen 

rikkonaisuus perhe- tai sosiaalisissa suhteissa on kuvastunut niin haastateltujen kuin 

ohjaajien kertomissa taustoissa. Haastateltuihin on kuitenkin ilmeisesti jo nuorena, kotona, 

juurtunut halu työn tekemiseen. Osalla heistä on vain vähän kavereita, osalla paljonkin. 

Haastatteluissa kuulosti siltä, että kaverit elävät usein samantapaisissa oloissa, joissa ei ole 

ollut erityistä yhteistä nostetta kohentaa omaa tilannetta, vaikka yhteisiä harrastuksiakin oli. 

”Yksinviihtyjät” olivat mielestäni myös ”yksinselviäjiä”, jotka ovat halunneet itsenäisesti 

nousta ylös tilanteestaan. Erityisesti kuutosten kohdalla huomioin ettei työstä 
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syrjäytyminen ollut dramaattisesti vaikuttanut heidän  sosiaaliseen, taloudelliseen tai 

henkiseen elämäänsä. Heillä kaikilla oli kuitenkin noussut esiin tarve ja pyrkimys  

parempaan. 

Makserin työpaikan ilmapiirissä näkyy selvästi tasavertaisuuden periaate. Se juurtuu uusiin 

tulijoihin. Tavoitteena on myös se, että aikanaan muihin töihin siirtyvä kuntoutunut henkilö 

pystyy puolustautumaan mahdollista syrjintää kohtaan.  

Voimaantumisesta 

Tutkielmassa saadut tulokset voimaantumisesta ovat myönteisiä. Tulosten listaamisessa 

huomaa, että sisäisen voimantunteen luokiteltuja rakennusosasia on paljon ja ne kietoutuvat 

usein  toisiinsa. Voimaantumisteoria lähti kehittymään Siitosen tutkimuksen kenttätyön 

aikana, eikä kaikkia teorian yksityiskohtia ole voitu testata. Toivottavaa onkin, että teoriaa 

testattaisiin yksityiskohtaisemmin toisella aineistolla.  

Työntekijöiden ja kuntoutujien alkoholinkäytön ja tupakoinnin vähentämiseen sekä heidän 

terveytensä kohentamiseen on Makserissa kiinnitetty suunnitelmallisesti huomiota. 

Ilmapiiri ja ”vanhempien” esimerkki on vaikuttanut niihin myönteisesti.  

Lomakekyselyn tulokset eivät tuoneet paljoa uutta merkittävää tietoa. Huomasin kuitenkin, 

että Miku-kuntoutujien aikaisempi matkusteleminen oli tiuhempaa kuin muiden. Ero saattaa 

johtua heidän varsin pitkistä työttömyysjaksoistaan, jolloin muu tekeminen ei ollut 

matkustelun esteenä. Kaikilla mikulaisilla oli ollut oma tukihenkilö työttömyys- tai 

sairastelujaksojen aikana sekä pitkäaikainen lääkitys myös kuntoutuksen aikana. 

Lomakehaastatelluista Miku-kuntoutujista kolme oli nuoria, joilla ei ollut varsinaista 

työkokemusta. Kummankin ryhmän lähes kaikki osallistujat olivat kotoisin samalta 

tutkimusalueelta, missä he myös nyt asuivat. Myös  aikaisemmat työsuhteet olivat kaikilla 

olleet useimmiten määräaikaisia. Kaikki lomakehaastatteluun vastanneet olivat kokeneet 

kuntoutuksen myönteisenä. Kaikilla mikulaisilla oli ollut aikaisemmin jonkinasteista 

masentuneisuutta, joista kolmella oli ollut itsetuhoisia ajatuksia. 

Luopujista 

Sain jonkin verran tietoja luopujista, ts. henkilöistä jotka eivät lähteneet tarjotulle 

voimaantumisen polulle tai eivät kulkeneet sitä loppuun. Kuutosilta kuulin toistuvasti 
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kertomuksen alkoholinkäytön vaikutuksesta uuden aloittamiseen. Osa heistä jotka olivat 

lähteneet kuntoutumiseen karenssin välttämiseksi tai kuntoutukseen ”pakotetuista” jätti  

kurssin kesken ja palasi vanhaan. Ero kuntoutumista jatkaneihin (karenssin uhka 

pontimena) näyttää löytyvän motivaatiosta. Keskeyttäneillä ei ehkä alun perinkään ollut 

riittävästi motivaatiota osallistua tosissaan oman elämänsä parantamiseen. Ne heistä, jotka 

kuitenkin jatkoivat, olivat kokeneet kurssinsa alkuvaiheessa itsetuntonsa  vahvistuneen.   

Useiden mielenterveysongelmaisten osallistuminen työelämään oli ollut katkonaista ja 

tuskaista ja työpätkien välillä  erilaista ja stressitöntä aikaa. Ennakkoluulot osallistua Miku-

kuntoutukseen ovat olleet olemassa, mutta eivät nähtävästi korkeana kynnyksenä. Jäi 

epäselväksi, ketkä heidän osallistumisestaan kurssille päättivät. Karenssiuhka ei ollut 

heidän kohdallaan syy osallistua. Ei myöskään harkittu keskeyttäminen, koska turvallinen 

ilmapiiri ja asiantuntevat ohjaajat olivat kannustajina koko ajan.  

Työhön sijoittuminen 

Työhön sijoittumisen tuloksia ei Makserissa ole voitu tarkasti mitata. Se on kuitenkin 

työllistänyt normaaleja kurssi- ja työjaksoja pidemmillä työsopimuksilla vaikeimmin 

työllistyviä osatyökykyisiä henkilöitä, joille on ollut tarjota soveltuvaa työtä yrityksessä. 

Aikaisemman Palkin tilaston mukaan sijoittumisluvut ovat myönteisiä. Käytössäni ollut ko. 

tilastotieto ei kuitenkaan ollut riittävän selektiivinen juuri sosiaalisten yritysten kohdalla, 

vaan sen luvuissa on myös suoraan Palkista muihin ”tavallisiin” yrityksiin sijoitetut. Tämä 

selittänee Makserin osallisilta saamiani keskenään erilaisia arvioita.   

Mielenterveystaustaiset kuntoutujat ovat vaikeimmin työllistettäviä, mutta heidän 

arkielämänsä laatu kohentuu voimaantumisen myötä selkeimmin. Heidän kohdallaan 

kumpikin kuntoutus kulkee hitaammin. Vaikka Kelan päätavoitteena muodollisesti onkin 

työllistää heidät, näyttää Makserin elämänhallinnan kuntoutuksen voimaantumispolku 

antavan kyllä valmiudet työelämään, vaikka itse työllistyminen ei heti toteudukaan.  
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10 Pohdintaa
 

Omasta työstäni  

Näkemykseni motivaation ja voimaantumisen yhtäläisyyksistä ja eroista on kasvanut työni 

edetessä, samoin kuin arvioni niiden käyttökelpoisuudesta ihmisen toiminnalle. 

Motivaatiokulttuuri on kehittynyt aikaisemmin kuin nyt kehittyvä voimaantumisen 

kulttuuri. Näen, että molemmilla on omat mahdollisuutensa niiden eroavuuden kautta. 

Motivaatiota tarvitaan jo voimaannuttavaan kehykseen osallistumisen edellytyksenä. Sitä 

tarvitaan myös prosessin varrella, kun pitää kohdata uusia ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. 

Oikealla motivoinnilla voidaan saada henkilö uurastamaan kohti päämäärää, jotka toiset 

ovat asettaneet. Motivoitu henkilö voi tietenkin hyväksyä nuo päämäärät ja ehkä uskoo 

tulevansa myös palkituksi ponnisteluistaan. Motivointi on apuväline, jolla henkilö saadaan  

voimaantumisprosessin alkuun ja etenemään spiraalimaisessa portaikossa kohti hänen itse 

asettamiaan päämääriä, itsensä ja toimintayhteisönsä hyväksi. Tuo sisäinen voimantunne 

rakentuu kuitenkin henkilössä itsessään. Näen, että voimaantuminen ja sen ylläpito voi 

oleellisesti ja positiivisesti muuttaa inhimillisen kehityksen mahdollisuuksia siihen 

sisältyvän avoimuuden ja omien kykyjen löytymisen kautta.    

Kuutosten osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtoista, mutta valinta ei ollut 

satunnaistettua, vaan ohjaaja valitsi heidät omien arviointiensa mukaan niiden väljien 

kriteerien perusteella, jotka olin antanut. Uskon, heidän avautuneen auliimmin kuin jos 

valinta olisi tehty satunnaistamalla. Tutkimusotteen mukaisesti sillä ei kuitenkaan ole 

merkitystä, kun otaksumani vain otetaan huomioon. Myös lomakehaastatteluun 

osallistuneet oli valittu vapaaehtoisista. 

Organisaatioista  

Tutkielmani tulosten perusteella olen vakuuttunut uuden viranomaistyö-organisaation 

mallin ja siihen liittyneiden tahojen, tässä sosiaalisen yrityksen kuntoutusmallin 

toimivuudesta. Pelkkiin paikallisten sosiaalialan työntekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa 

käymiini keskusteluihin perustan käsitykseni siitä, että malli ei toimi kuitenkaan jokaisen 

palvelukeskuksen kohdalla yhtä hyvin. Olen hiljattain tutustunut myös erääseen 

eteläsuomalaiseen nuorehkoon sosiaalisen yritykseen. Tapasin yrityksen johtoa, omistajia ja 
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työntekijöitä sekä siellä voimaantuneita henkilöitä. Ko. yrityksessä kuntouttava toiminta 

perustuu pääpiirteiltään samoihin menetelmiin kuin Makserissa. Henkilökunta ja omistajat 

ovat myös voimaantuneita ja vahvasti sitoutuneita yrityksen toimintaan. Ominaista 

sosiaaliselle yritykselle on, että niissä halutaan kehittää työtapoja, jotka mahdollistavat 

osatyökykyisten toiminnan. 

Keräsin aineistoni jo neljä vuotta sitten. Sen jälkeen on yhteiskunnallinen yrittäjyys 

nostanut profiiliaan, vaikka siitä ei olekaan mitään lainsäädäntöä (ei ehkä tarpeellistakaan). 

Toiminta perustuu ”yhteiskunnallisen hyvän” tuottamiseen kestävän kehityksen ja 

rajoitetun voitonjaon ehdoilla. Toimintatavat ovat kehittymässä osittain ulkomailta 

tulleiden mallien mukaan. FinSern-tutkijayhteisö kehittää Suomessa uusia toimintamalleja, 

joista yksi on osuustoiminnallisuus. Mielestäni tämäntyyppinen vastuullinen toiminta voisi 

jatkaa sosiaalisessa yrityksessä tehtyä tuloksellista työtä.  

Yhtenä ongelmana kuvailemassani voimaantumisprosessin kokonaisuudessa nousi selvästi 

esille voimaantuneen ja työkykyisen (tai osatyökykyisen) kuntoutuneen sijoittumisen 

vaikeus vapaille työmarkkinoille. Sopivia töitä ja sopivia työpaikkoja ei löydy helposti, 

vaikka tekemätöntä työtä on niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Näen, että 

yhteiskunnallisten yritysten mahdollisuus ja tehtävä olisi  työllistää tutkielmassani 

kuvailtujen kaltaisia henkilöitä mielekkäisiin työtehtäviin. Työtehon alenema voitaisi 

arvioida ja kompensoida julkisin varoin.  

Toinen edelliseen liittyvä (tunnettu) ongelma on henkisen tuen organisointi silloin, kun 

kuntoutunut henkilö onnistuu pääsemään vapaille työmarkkinoille. Ongelman syyksi 

selitetään resurssien vähäisyyttä. Näen hyväksi luoda työpaikoille tukihenkilöverkosto 

näiden henkilöiden avuksi. Se ei varmaankaan olisi edes taloudellisesti suuri sijoitus 

parempaan tulevaisuuteen. Oletukseni on, että sosiaalinen pääoma säilyy ja kasvaa näin 

työllistyneiden kautta. Uskon, että tiedostetut ongelmat voidaan ratkaista.  

Voimaantumisteorian kehittäjä, Juha Siitonen on jatkanut voimaantumisen tutkimusta ja 

tulosten soveltamista käytäntöön, osittain uusin painotuksin ja nimikkein. Hän puhuu 

elinvoiman alkulähteistä, mistä kumpuaa vapauttava kehittämis- ja johtamisote. 

Hyvinvointiparadoksia voidaan tulkita elinvoimamittareilla (vielä julkaisemattomissa 

tutkimuksissa). Siitonen painottaa täyden ihmisarvon määrittelyn keskeisyyttä 
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yhteisöllisessä toiminnassa. Yhteinen toiminnallisuus mahdollistaa yhteisen onnistumisen 

kokemukset. Nykyiset voimaantumisen painotetut avainsanat ovat itsearvostus, 

itseluottamus, identiteetti ja minäkuva.  

Koen voimaantumisen tutkimuksen sosiaalipsykologian ja psykologian tieteenalojen  

haasteeksi. 
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Haastattelurunko kuutosille ja soveltaen ohjaajille ja johdolle  Sivu 1/2  

 

1. Henkilötiedot, aviossa? Lapset? 
2. Milloin aloitit täällä Makserissa? 
3. Millainen työhistoria sinulla on, kerro eri työpaikoista? 
4. Miten aikaisemmat työsuhteet päättyivät? 
5. Oletko aikaisemmin työllistynyt sosiaalisessa yrityksessä? 
6. Minkälainen tämä edellinen työttömyyskausi oli? 
7. Olitko valmistautunut mahdolliseen työttömyyteen? 
8. Koskiko viimeinen irtisanominen vain sinua? 
9. Kokemukset: 
10. Miten sinä olet kokenut työsuhteen päättymisen(t)?  
11. –henkisesti,, masentuneisuus, usko tulevaisuuteen  
12. -sosiaalisessa mielessä, kaverit ja omaiset, säilyykö suhteet, syntyykö uusia  

suhteita? 
13. -taloudellisesti 
14. Miten jaat yhdessäoloajan kotiväen ja muun toiminnan kesken, mitä teette yhdessä? 

Mistä keskustelette? 
15. Oletko paljon omissa oloissasi? Mitä silloin puuhailet? 
16. Onko työttömyys aiheuttanut erityistä painetta perhe-elämälle/ omaisille? 
17. Paikallinen aktiivisuus, pidätkö itse yhteyttä muihin, miten, kuinka usein? 
18. Ovatko kaverit yhteydessä sinuun? 
19. Kuulutko johonkin tiettyyn kaveriporukkaan, miten se on muodostunut? 
20. Onko se ikään kuin ydinporukkaa? 
21. Onko kaveripiirinne sisäänlämpiäviä, ikään kuin suljettu porukka? 
22. Oletteko itse valinneet/hyväksyneet porukan osalliset? 
23. Onko pitkäaikainen työttömyyskautesi vaikuttanut omaan halukkuuteesi olla 

yhteydessä muihin tuttuihin?  
24. Onko pitkäaikainen työttömyyskautesi vaikuttanut rajanvetoosi joihinkin 

sosiaaliryhmiin nähden? (esimerkiksi työnantajat, yrittäjät, toimihenkilöt, työlliset, 
työntekijät) 

25. Mitä teillä on yhteistä? Harrastukset, yhdessäolo. 
26. Mitkä ovat keskustelun aiheet porukassa? Muuttuvatko keskustelun aiheet 

työttömyys tai työllisyysjaksojen aikana? 
27. Oletko yhteydessä paikkakunnan ulkopuolisiin kavereihin? 
28. Oletko yhteydessä entisiin työkavereihisi? 
29. Liikuitko kotipaikan ulkopuolella työttömyyden aikana? Entä nyt? 
30. Koitko lähiympäristösi ihmiset jotenkin torjuviksi, kun olet ollut tavallisissa 

keskusteluissa? 
31. Onko sinulla ollut sellainen tunne, että olet joutunut aikaisemmasta sosiaalisesta 

ympäristöstä sivummalle? 
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Sivu 2/2 

32. Vieroksuivatko muut (ei niin läheiset) henkilöt sinua? 
33. Entä viranomaistaho, tunnetko päässeesi riittävästi puheisiin ja kuulluksi, jos olet 

nähnyt työttömyytesi vaikutukset ongelmalliseksi ja tarvinnut apua? 
34. Onko sinulla ollut tunnetta, ettet jaksa tai ettet halua ponnistella muiden henkilöiden 

taholta tulevaa painetta vastaan? 
35. Onko pitkästä työttömyysajasta koitunut sinulle jotain myönteistäkin? 
36. Turhauttaako toimettomuus? 
37. Onko vaikeaa keksiä mielekästä tekemistä? 
38. Palaatko jotain pelejä? 
39. Miten suhtaudut alkoholiin? 
40. Onko alkoholinkäyttösi muuttunut työttömyyden tms. aikana? 
41. Luotatko yhteiskunnan tarjoamiin sosiaalipalveluihin? Kuinka paljon olet niistä 

riippuvainen? 
42. Oletko huomannut terveydentilan muutoksia +/-, viime aikoina? 
43. Mitkä toimet mielestäsi ovat tärkeitä yhteiskunnan osallistumisessa työttömän arjen 

kohentamiseksi? 
44. Onko työnhakusi keskittynyt työvoimatoimistoon? Onko sinulla siellä 

henkilökohtainen yhteyshenkilö? 
45. Kuulutko johonkin ammattiyhdistykseen, -osastoon?  
46. Mihin yhdistyksiin kuulut? 
47. Luetko paikallislehtiä? Entä muita? 
48. Oletko koskaan ajatellut omaa yritystä? 
49. Sosiaalinen verkostosi, missä olet keskipisteenä? 
50. Sellaiset tuntemasi tuttavat, jotka eivät ole tarttuneet tilaisuuteen? 
51. Myötäsyntyiset (sis. puolison) ja matkan varrella liittyneet? 
52. Yhteydenpito sukulaisiin ja tuttaviin?  
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Sivu 1/2 

Kyselylomake ohjaajille   Nauhoitettu     /      2008  klo  

 

Nimi      ikä   asuinpaikka  avio   lapset 

 

Koulutus      Työura 

Miten Makseriin tullaan? 

Miltä alueelta tullaan? 

Miten työkyky arvioidaan?  

Tuleeko mielenterveyspuolelta vaikeampia tapauksia? 

Minkä pituisia kurssit ovat? 

Miten työntekijöiden aikaisemmat työsuhteet ovat päättyneet? 

Kuinka pitkiä työttömyysaikoja on ollut? 

Onko mukana aikaisemmin sosiaalisessa yrityksessä tai vastaavassa työllistyneitä? 

Työttömäksi jääneen kokemukset?  

Henkiset,  mistä tukea? 

Sosiaaliset, perhe, kaverit, ulkopuoliset kenen kanssa?    

Taloudelliset, ttt? 

Onko työttömäksi jääminen vapauttavaa? 
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Sivu 2/2 

Yksinasuvien selviytyminen arkitoimista? 

Onko diagnosoitu mielenterveyttä? 

Saako kurssilla ulkopuolista tukea? 

Terveydentila ennen ja saapuessa.? 

Onko ollut harrastuksia? Mukana kavereita? 

Laitostaustainen (MTK)? 

Matkustelivatko paljon? 

Kokevatko kuntoutettavat tulleensa sosiaalisesti torjutuiksi? 

Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhoidon toiminnasta? 

Kehen ovat tukeutuneet asioiden hoidossa?  

Onko menettänyt uskonsa työnhakuun ja asioiden järjestelyyn? 

Lukevatko, radio, televisio, musiikin harrastajia? 

Virikkeitä kurssilaisille? Pelaaminen? 

Onko turhautuneisuutta ollut? 

Alkoholinkäyttö? Tausta ja nyt? 

Miten prosessi toimii teillä? 
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           Sivu 1/4 

Haastattelukysymykset Miku – ja Maksi –ryhmille Numero __________             

Tiedot ovat luottamuksellisia ja vain allekirjoittaneen, Kari Lehtosen käyttöön. 

Taustatiedot 

Syntymävuosi _______________Syntymäaika________ ________Asuinpaikka 
_____________________ 

Minkä ikäiset siskosi ovat? __________________ Minkä ikäiset veljesi ovat? 
_______________________ 

Onko äiti elossa? __________________    Onko isä elossa? ________________ 

Oletko nyt avio/avoliitossa? ________________  Lasten iät? _______, ________, ______,_______ 

Oletko aikaisemmin ollut avio/avoliitossa? (milloin?) ______________________ 

Missä olet asunut pisimmät jaksot? 
_______________________________________________________ 

Koulutuksesi, (merkitse rasti viivalle): kansa- tai peruskoulu _______, ammattikoulu 
_____________, 

Ammattikurssi ________, lukio ________, korkeakoulu tai yliopisto _________, 

Onko sinulla joku käytännön ammattitaito (minkä alan)? 
___________________________________ 

Työhistoria: 

Aikaisemmat työpaikkasi ja työsuhteen kesto: (merkitse lisäksi rastilla, jos työllistyit yhteiskunnan 
toimenpitein) ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Miksi aikaisemmat työsuhteesi yleensä päättyivät? ______________________________________ 

(Esimerkiksi: määräaikainen työsopimus, irtisanominen koeajan sisällä, irtisanominen tuotannollisin 
perustein, oma irtisanominen ja sen peruste, sairaus tai heikko terveydentila, alkoholi) 

Mikä oli viimeinen työpaikkasi ennen työttömyyttä? 
_________________________________________ 

Miksi tuo työsuhde päättyi? ______________________________________ Milloin? 
________________ 

Olitko henkisesti valmistautunut mahdolliseen työttömyyteen? __________________________ 
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Kokemukset:               Sivu 2/4 

Miten olet kokenut edellisen työsuhteen päättymisen ja sen jälkeisen ajan työttömänä: 

A. Henkisesti: koitko masentuneisuutta _______, epäuskoa tulevaisuuteen _____ 

Itsetunnon puutetta ______, vihaa ______, syyllisyyttä ______, avuttomuutta arjen asioissa 
______ 

B. Taloudellisesti: turvauduitko (rastita): sosiaalisiin tukiin: asumistuki _______, 

toimeentulotuki ______, saitko ansiosidonnaista työttömyyskorvausta _______, saitko 
taloudellista 

tukea omaisilta _______ tai kavereilta ________ ? Muuta ___________ 

C. Sosiaalisessa mielessä: säilyikö kaverisuhteet? _________________, syntyikö ajan mittaan  

Uusia kaverisuhteita? ______________________________, mitä teit kotiväen kanssa  

yhdessä? ___________________________________________________________,  kärsikö  

perhe-elämä työttömyydestäsi? _____________________ 

Työttömyysajan kaverit: 

Piditkö itse yhteyttä muihin, miten, kuinka usein? 
____________________________________________ 

Ottavatko kaverit yhteyden sinuun? 
_______________________________________________________ 

Mitä teillä kavereilla on yhteistä?  

______________________________________________________________________________ 

(Esimerkiksi: harrastukset, yhdessäolo, hassuttelu, oluttelu, kirjallisuus, taide, musiikki, kalastus …) 

Mitkä olivat keskustelun aiheet porukassa? __________________________________________ 

Muuttuiko keskustelujen aiheet työttömyysaikana? ___________________________________ 

Onko työttömyyskautesi vaikuttanut halukkuuteesi olla yhteydessä muihin tuttuihin? 

______________________________________________________________________________ 

Onko työttömyyskautesi vaikuttanut rajanvetoosi joihinkin sosiaaliryhmiin nähden? 

(Esimerkiksi: työnantajat, yrittäjät, toimihenkilöt, työlliset työntekijät) __________________________ 

Oletko yhteydessä paikkakunnan ulkopuolisiin kavereihin? ______________________________  
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 Sivu 3/4 

Oletko yhteydessä entisiin työkavereihisi? ______________________________________________ 

Liikuitko kotipaikan ulkopuolella työttömyyden aikana? ___________________________________ 

Koitko ympäristösi  ihmiset torjuviksi, kun olit ollut arjen 
keskusteluissa?________________________ 

Oliko sinulla ollut sellainen tunne, että jouduit aikaisemmasta sosiaalisesta lähiympäristöstäsi 

sivummalle? _____________________________________________________________________ 

Vieroksuivatko muut (ei niin läheiset) henkilöt sinua? ____________________________________ 

Entä viranomaistaho, tunnetko päässeesi riittävästi puheisiin ja kuulluksi, jos olet nähnyt oman  

työttömyytesi vaikutukset ongelmallisiksi ja tarvinnut apua? _______________________________ 

Onko sinulla ollut tunne, ettet jaksanut ponnistella muiden henkilöiden taholta tulevaa painetta  

vastaan? ________________________________________________________________________ 

Onko pitkästä työttömyysajasta koitunut sinulle jotain myönteistäkin? _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Turhauttaako toimettomuus? ________________________________________________________ 

Onko vaikea keksiä mielekästä tekemistä? _____________________________________________ 

Pelaatko jotain tietokonepelejä? ______________, entä muita pelejä? _______________________ 

Minkälainen alkoholihistoria sinulla on? Milloin aloittelit? _______, onko ollut pitkähköjä  

kausia? _______________________, koetko alkoholinkäyttösi joskus ongelmaksi? _____________ 

Oletko saanut tarvittaessa apua? ____________ Onko alkoholinkäyttösi vähäistä? __________ 

Onko alkoholinkäyttösi muuttunut työttömyyden aikana? _________________________________ 

Luotatko yhteiskunnan tarjoamiin sosiaalipalveluihin? ___________________________________ 

Kuinka paljon olet niistä riippuvainen? ________________________________________________ 

Oletko huomannut terveydentilassasi muutoksia ?/- viime aikoina? _________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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           Sivu 4/4 

Minkälainen työnhakuprosessi edelsi kurssille tuloasi? – Olitko työvoimatoimistossa työttömänä  

työnhakijana? _____________________ Ohjattiinko sinut sieltä PALKKIIN? __________________ 

Onko sinulla ollut henkilökohtainen yhteyshenkilö? __________________ 

Mitä odotuksia sinulla on Makserin  kurssista ja lähitulevaisuuden työpaikasta? _____________ 

________________________________________________________________________________
_ 

Kun sinulle ehdotettiin tätä osallistumista, niin suostuitko heti, vai epäilitkö tämän tehoa?  

________________________________________________________________________________ 

 Oliko PALKIN työhön ohjauksessa mukana kavereitasi, jotka eivät kuitenkaan lähteneet tänne  

työelämän kuntoutukseen? ________________________________________________________ 

Osaatko arvioida heidän kieltäytymisensä syitä? ___________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Kuulutko johonkin ammattiyhdistykseen tai – osastoon? KYLLÄ ___________ EN _________ 

Oletko halukas myöhemmin pyydettäessä uudelleen haastatteluun? KYLLÄ _______ EN _______ 

 

Kiitos vastauksistasi. Toivon, että niistä koituu hyötyä  tulevaisuudessa. 

Toivon menestystä kurssille ja työllistymisellesi. 

 

Kari Lehtonen 

Kari.lehtonen@kolumbus.fi 

 Sosiaalipsykologian opiskelija 

Valt.tiet.kand. 
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