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1 JOHDANTO 
 

Käytäntötutkimukseni ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä Espoon Kipinässä oli osa 

maisterivaiheen opintoja Helsingin yliopistossa ja lähti liikkeelle kiinnostuksestani 

aikuissosiaalityötä kohtaan. Espoon kaupungilla on toteutettu ryhmämuotoista toimintaa 

eri sosiaalityön alueilla, mutta toiminta on yleensä liittynyt yksittäisiin hankkeisiin. 

Loppuvuodesta 2012 Espoon kaupungin uudessa virassa aloitti ryhmätoimintojen 

koordinaattori, jonka työn myötä ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittäminen on 

lähtenyt vahvemmin liikkeelle. Espoon kaupungilla ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä 

toteutetaan Espoon Kipinä -yhteisön puitteissa. Espoon Kipinä on löyhä eri toimijoista 

koostuva aikuissosiaalityön koordinoima yhteisö, jonka tavoitteena on suunnitella, 

toteuttaa ja kehittää matalankynnyksen ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä, jonka myötä 

voidaan aktivoida ihmisiä, tuoda palveluja lähemmäs ja kannustaa ihmisiä liikkeelle 

(Varjonen 2013, 1). Tutkimuskohteekseni valikoitui tilapäismajoituksen Kipinä-ryhmä, 

joka oli toteutettu syksyllä 2012. Tutkimuksessani pyrin tuomaan esiin sosiaalityön 

asiakkaiden kokemuksia Kipinästä haastattelemalla yhden ryhmän osallistujia. Lisäksi 

tarkoituksenani oli kehittää kyselyä tulevien ryhmien arviointia varten. 

Tutkimuskysymyksinäni olivat: Minkälaisia kokemuksia osallistujalla on 

ryhmätoiminnasta? Minkälaisia vaikutuksia ryhmätoiminnalla on ollut osallistujan 

elämäntilanteeseen? 

Tutkimussuunnitelmassani kuvaan aiheekseni aikuissosiaalityön ryhmätoiminnan 

vaikuttavuuden arvioinnin, jonka näkökulmana on asiakkaiden valtaistuminen. 

Valtaistumisen käsite kytkeytyy feministiseen ja kriittiseen sosiaalityön perinteeseen, jossa 

pyritään nostamaan esiin valtasuhteiden rakentumista ja niiden tuottamaa eriarvoisuutta. 

Sosiaalityön tehtävä on nähty heikommassa asemassa olevien ryhmien aseman 

parantamisessa ja toimijuuden tukemisessa, jota on käytännössä pyritty tekemään 

ryhmämuotoisesti, yhteisöllisen työn kautta tai rakenteellisena vaikuttamisena. 

Sosiaalityössä vallitsee yksimielisyys valtaistumisesta prosessina, jonka avulla ihminen voi 

parantaa elämänsä hallintaa, mutta valtaistuminen voidaan nähdä joko yhteisön toimintana 

yhteiskunnallista alistusta vastaan tai yksilöllisen toimintavoiman kasvuna. (Kuronen 2004, 

278–280.) Tutkimusprosessin aikana tutkimusaihe muotoutui uudelleen seuraavanlaiseksi: 

Kipinä-ryhmän kokemuksia ja ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön arvioinnin ja 
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valtaistumisen mahdollisuuksia. Tutkimusprosessin aikana huomasin nimittäin nopeasti, 

miten laaja vaikuttavuuden arvioinnin prosessi on. Omassa tutkimuksessani puhunkin 

mieluummin toiminnan arvioinnista, sillä varsinainen vaikuttavuuden arviointi edellyttäisi 

huomattavasti laajempaa tutkimusta.  

Tutkimusprosessini sijoittui vaiheeseen, jossa Espoon ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö 

on ollut vauhdikkaassa kehittämisvaiheessa, mikä teki käytäntöjaksosta monipuolisen. 

Espoon Kipinään tutustuminen toi myös mukanaan monia keskusteluja siitä, mitä 

ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö oikeastaan on. Tutkimuksen tekeminen toiminnasta, 

joka on kehittymisvaiheessa, oli innostavaa, mutta ajoittain työlästä. Välillä oli vaikea 

rajata omassa mielessä sitä, mikä kuului omaan tutkimukseen ja mikä ei, sillä dialogi 

laajeni ja innostus ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittämiseen kasvoi. Siirtyminen 

yliopiston penkiltä käytäntöön herätti muiden käytäntöjaksojen lailla monenlaisia tunteita 

innostuksesta riittämättömyyteen. Inspiroiduin asiakkaiden tarinoista ja ryhmämuotoisen 

aikuissosiaalityön mahdollisuuksista, mutta myös sosiaalityön reunaehdot nousivat 

selkeästi esiin. Aikuissosiaalityötä kehitetään tiukassa taloudellisessa tilanteessa, jossa 

resurssit ovat pieniä ja aika kortilla. Toisaalta työntekijöillä vaikutti olevan aitoa innostusta 

aikuissosiaalityön kehittämiseen, yhteistyöhön ja uudenlaiseen tekemiseen. 

Käytäntötutkimukseni aikana pohdinkin usein voisiko ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö 

olla eräs askel toisin tekemisen suuntaan. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalveluissa on alettu kehittää ryhmämuotoista 

aikuissosiaalityötä osana Espoon Kipinää, jonka perustamiskokous pidettiin vuonna 2011 

Sepänkylän tukiasuntolassa. Kipinän lähtökohtana tuolloin oli löytää tukiasuntolan 

asukkaille väyliä työhön tai koulutukseen sekä mielekkääseen tekemiseen. (Varjonen 2013, 

3.) Aikuissosiaalityön kehittämisen taustalla vaikuttaa luultavasti myös aikuissosiaalityön 

vaativa tilanne, jossa toimeentulotukityö vie tilaa sosiaalityöntekijöiden oikealta tehtävältä, 

asiakkaiden kohtaamiselta. Toiminnan kehittämisen tukena puolestaan on Espoon 

kaupungin strategia 2013–2017, jonka arvoina korostetaan asukkaiden osallisuutta 

palveluiden kehittämisessä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Espoon tavoitteena on olla 

edelläkävijä asioiden uudella tavalla tekemisessä, johon tarvitaan uskallusta kyseenalaistaa, 

kehittää ja kokeilla. (Espoon kaupunki 2013.) Tähän mennessä saadun kokemuksen 

mukaan ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö voi tuottaa monenlaisia etuja esimerkiksi 
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ennaltaehkäisemällä asiakkaiden terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ja luomalla toivoa ja 

hyvinvointia asiakkaiden elämään. (Pohjoisen Kipinä 2012.) Ensimmäisen puolentoista 

Kipinä-vuoden aikana on konkretisoitunut tarve systematisoida ryhmien seurantaa ja 

dokumentointia ja ylipäätään yhtenäistää ryhmätoiminnan tapaa (Varjonen 2013, 8). Oma 

käytäntötutkimukseni sijoittui tähän kehittämisvaiheeseen ja lähti liikkeelle työyhteisön 

tarpeesta arvioida Kipinä-toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Omassa tutkimuksessani on kyse 

yhden Kipinä-ryhmän kokemuksista, jolloin puhun vaikuttavuuden arvioinnin sijasta 

mieluummin toiminnan arvioimisesta valtaistumisen näkökulmasta.  

Tutkimukseni väljäksi teoreettiseksi kehykseksi muotoutui valtaistuminen, joka sopii 

asiakasosallisuutta korostavaan ryhmämuotoiseen aikuissosiaalityöhön. Liisa Hokkanen 

kuvaa valtaistumista tavoitteellisena prosessina, johon kuuluu toiminnan omaehtoisuus ja 

toimijoiden yhteisöllisyys. Valtaistuminen on ikään kuin siirtymistä epätyydyttävästä 

paikasta tai tilanteesta parempaan paikkaan tai tilanteeseen. Kun valtaistumisen käsitettä 

aletaan kohdentaa käytännön tasolle, yksilötasolla puhutaan usein elämänhallinnasta ja 

yksilön vahvuuksista. Elämänhallinnassa ja elämänlaadussa koettu muutos on näin ollen 

valtaistumista. Valtaistuminen voi kohdentua myös yhteiskunnalliselle tasolle, jolloin 

painopiste siirtyy yksilön elämänhallinnasta tiettyjen ryhmien yhteiskunnallisen aseman 

muutokseen. (Hokkanen 2009, 317–319.) Valtaistumisen osalta olen keskittynyt 

yksilölliseen näkökulmaan ja elämänhallintaan. Valtaistuminen linkittyy tutkimuksessani 

myös arviointiin, jonka osalta tutustuin asiakkaiden osallisuutta korostavaan valtaistavan 

arvioinnin malliin. Valtaistava arviointi korostaa arvioinnin tulkinnallisuutta ja osallisuutta, 

jonka tarkoituksena on osallistujien itseymmärryksen kasvaminen. Valtaistavan arvioinnin 

myötä yksilöillä tai ryhmillä on mahdollisuus määritellä itsensä ja omat roolinsa uudelleen. 

(Kivipelto 2008, 29.) 

Käytäntötutkimuksen elementteihin kuuluvat todellisen elämän ja sen ilmiöiden lähelle 

meneminen sekä tutkimuksen moniäänisyys. Koska käytäntötutkimus ei ole yksiselitteistä 

tai ylhäältä päin ohjautuvaa, se ei voi tarjota selkeitä vastauksia. Tutkimuksen tekemisessä 

keskeiseen asemaan nousee dialogi tutkijan ja muiden tutkijoiden, tutkittavien ja 

monenlaisten verkostojen kesken, jonka myötä käytäntötutkimus voi tuottaa ideoita uusista 

toimintamahdollisuuksista. (Uggerhoj 2011, 45–47.) Näkisin, että oman 

käytäntötutkimukseni anti on ensisijaisesti Espoon Kipinä -toiminnan kartoituksessa ja 

keskustelun herättämisessä eikä valmiiden mallien löytämisessä. Kun arvioitava toiminta 

on kehittymisvaiheessa, eikö myös arviointi voi lähteä liikkeelle pienimuotoisesti? Olen 
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kokeillut, kuunnellut ja pyrkinyt tuomaan esiin yhden Kipinä-ryhmän kokemuksia 

ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä. Lars Uggerhoj:n kuvaus käytäntötutkimuksesta 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi ”konkretian tieteeksi” (Uggerhoj 2011, 45) sopii 

mielestäni käytäntötutkimuksen olemukseen. Vaikka pyrin kuljettamaan teoreettista 

viitekehystä valtaistumisesta mukanani, tutkimukseen sekoittui koko ajan enemmän 

käytäntöä. Oman tutkimukseni kehys, valtaistava arviointi ja valtaistuminen, juurtuivat siis 

tavallaan asiakkaiden käytännön kokemuksiin ja niiden pohjalta nouseviin ajatuksiin.  

1.2 Aiempaa tutkimusta 

 

Ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä on kokemukseni mukaan tutkittu Suomessa vielä 

melko vähäisesti, vaikka erilaisia kehittämishankkeita on toteutettu eri puolilla maata. 

Oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen hanke on ollut aikuissosiaalityön Viva-

hanke, joka toteutettiin opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksessa vuosina 2010–2011. Viva-

hankkeen tärkeimpinä tavoitteina oli siirtää sosiaalityön painopistettä 

toimeentulotukityöstä ennaltaehkäisevään työhön, tuoda aikuissosiaalityötä näkyvämmäksi 

sekä tukea aikuissosiaalityön tiedottamis- ja vaikuttamistehtävää yhteiskunnassa. 

Hankkeen aikana luotiin visio vahvasta aikuissosiaalityöstä, jossa on mahdollisuus 

keskittyä voimavarakeskeiseen muutostyöhön asiakkaiden kanssa. Tavoitteeksi asetettiin 

myös sosiaalityöntekijöiden käytännön tiedon ja asiantuntemuksen laajempi 

hyödyntäminen niin asiakastyössä kuin laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viva- 

hankkeen keskeisenä osana läntisellä sosiaaliasemalla Haagassa oli ryhmämuotoisen 

aikuissosiaalityön kehittäminen. Hankkeen vision mukaan ryhmämuotoinen sosiaalityö ja 

yhteisöllinen työote lisäävät asiakkaan voimavaroja, osallisuutta ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. (Socca 2013.) Viva-hankkeessa ryhmätyöskentelyn kehittämisen 

lähtökohtana oli vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaille ja palvelujen kehittäminen. 

Hankkeen yhteydessä syntynyt valokuvausta ja sosiaalityötä yhdistänyt Elämäni Kuvat -

ryhmä oli eräänlainen käytäntötutkimus toisenlaisesta tavasta tehdä sosiaalityötä. 

(Jouttimäki 2011, 93.) Viva-hankkeesta löytyviä periaatteita on löydettävissä myös Espoon 

Kipinä -toiminnasta ja ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittämisestä: on lähdetty 

etsimään uusia tapoja tehdä sosiaalityötä. 

Espoon Kipinän yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on vaikuttavuuden arviointiin 

panostaminen, jotta Kipinä-toimintaa voitaisiin kehittää yhä toimivammaksi. 

Vaikuttavuuden arvioinnin tärkeydestä puhutaan paljon sosiaalialalla, mutta toisaalta 
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arviointia vierastetaan. Usein kysytään, miten voidaan arvioida sosiaalityön moniulotteisia 

ja ajoittain lähes näkymättömiä muutoksia? Minna Kivipellon ym. mukaan 

aikuissosiaalityössä vaikuttavuuden arviointia tarvitaan siihen, että voitaisiin tunnistaa 

toimivia ja vaikuttavia työmenetelmiä ja käytäntöjä (Kivipelto, Blomgren, Karjalainen & 

Saikkonen 2013, 17). Vaikuttavuustietoa tarvitaan niin palvelujen kehittämiseen kuin 

strategiseen suunnitteluun. Suomessa sosiaalityön arvioinnin käynnistäminen on lähtenyt 

1990-luvulla Stakesin taholta. Stakesissa (nykyinen THL) toimii FinSoc-ryhmä, joka on 

tutkinut sosiaalityön arviointi- ja kehittämismalleja. Voimallisemmin vaikuttavuudesta 

sosiaalialalla on alettu puhua vasta 2010-luvulla. Helsingissä on kehitetty eniten arviointia, 

mutta monessa kunnassa on käytössä jonkinlainen arviointilomake. Arviointitiedon 

käyttöön ei kuitenkaan ole varsinaisia toimintamalleja eikä tietoa, miten arviointia 

hyödynnetään. (Mt. 17–20.)  

Koska tutkimusympäristönäni oli kunnallinen aikuissosiaalityö, en voinut välttyä 

keskusteluilta kunnallisten palvelujen tuottamisesta. Miten aikuissosiaalityön perustyöstä 

selvitään ja miten toimintaa voidaan kehittää nykyisillä tiukoilla resursseilla? Sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon palveluja kehittänyt KAMPA-hanke on tuonut uuden näkökulman 

keskusteluun kuntien tilanteesta ottaen ammatillisen tiedon rinnalle asiakkaiden 

kokemuksen ja osaamisen sekä yhteisen tekemisen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

muutosten myötä päätöksenteon koetaan etääntyneen ja omien vaikutusmahdollisuuksien 

heikentyneen. Kireästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta olisi tärkeä miettiä, miten 

palvelut toteutetaan. Hankkeen tavoitteena oli yleisen tietoisuuden ja 

osallistumismahdollisuuksien kasvaminen sekä ehkäisevän työn vahvistaminen. Vaikka 

kyseinen hanke sijoittui maaseutukuntiin, sen soveltamismahdollisuudet voisivat toimia 

esimerkkinä myös kaupunkialueilla. Hankkeen toimijoiden mukaan paikallisesti pilotoituja 

toimintomuotoja voidaan levittää valtakunnallisesti yhteisöllisyyden lisäämiseksi sosiaali- 

ja terveyspalveluissa. Olennaisena huomiona hankkeessa oli, että rivityöntekijät niin 

sosiaali- kuin terveyspalveluista, täytyy integroida mukaan kehittämistyöhön alusta lähtien. 

(Rantamäki 2013, 7-9.) KAMPA-hankkeen periaatteet asiakkaiden mukaan ottamisesta ja 

yhdessä tekemisestä kuuluvat myös Espoon Kipinän periaatteisiin. Samanlaisia ideoita 

sosiaalipalvelujen kehittämisestä vaikuttaa siis kytevän eri puolilla Suomea, mikä nousi 

esiin myös Pääkaupunkiseudun Aikuissosiaalityön päivillä toukokuussa. Useat hyvistä 

ideoista ja käytännöistä jäävät kuitenkin hankkeiden osiksi. Myös Espoon kaupungin 

ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittäminen on lähtenyt liikkeelle hankejatkumon 



6 

 

pohjalta, mutta sen tarkoituksena olisi pitkällä tähtäimellä viedä ryhmämuotoista 

aikuissosiaalityötä osaksi perustyötä (Varjonen 2013). 

2 RYHMÄMUOTOISTA TOIMINTAA ESPOOSSA 

 

Espoon aikuissosiaalityön palveluissa, suurelta osin työvoiman palvelukeskuksessa ja 

maahanmuuttajapalveluissa, on järjestetty ryhmämuotoista toimintaa vuodesta 2007 

lähtien. Toimintaa ei ole kuitenkaan alkuvaiheessa laajemmin suunniteltu, kartoitettu tai 

jatkettu ja voidaankin puhua ehkä enemmän ryhmämuotoisessa toiminnasta kuin 

ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä. Ryhmien toteuttamisessa on näkynyt 

asiantuntijoilta asiakkaille päin toteutuva malli eikä toiminta ole päässyt kunnolla 

kehittymään, koska ryhmät ovat usein olleet yksittäisten tiimien tuotoksia. (Varjonen 2013, 

4-5.) Yhteiskunnan muuttuessa palveluntarve muuttuu ja vanhat toimintamallit eivät 

välttämättä toimi. 1990-luvulta lähtien kuntien toiminta on siirtynyt 

projektimuotoisemmaksi ja palveluja on siirretty yhä enemmän järjestöjen toteutettaviksi. 

Haasteena on uusien auttamiskäytäntöjen saaminen kunnalliseen palvelurakenteeseen, jotta 

auttaminen ei jäisi määräaikaisten projektien varaan. (Koskinen & Urponen 1998, 67,70.) 

2.1 Espoon Kipinä 

 

Vuonna 2010 ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön tilanne Espoossa oli edelleen avoin. 

Erilaisia ryhmiä oli toteutettu erilaisissa projekteissa, mutta projektien päätyttyä myös 

ryhmät olivat päättyneet. Ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittämiseen oli kuitenkin 

tahtoa: tavoitteena oli jalkautuva aikuissosiaalityö yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan 

kanssa. Vuosien 2011 ja 2012 aikana tahtotila alkoi muuttua toiminnaksi. Espoon Kipinän 

perustamisvuodesta 2011 alkaen Kipinä-ryhmiä järjestettiin asumispalveluiden asukkaille, 

pitkäaikaistyöttömille nuorille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, työttömille sekä 

tilapäismajoituksessa asuville. Espoon viiteen toteutuneeseen Kipinä-ryhmään oli hakijoita 

68 ja osallistujia 55 vuosina 2011–2012. (Varjonen 2013.) 

Espoon Kipinässä on kyse matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta, jota järjestetään ja 

kehitetään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa pitkäjänteisesti huomioiden 

myös vaikuttavuuden arviointi. Espoon Kipinälle ei ole tarkkaa muottia tai määritelmää; 

kyse on aikuissosiaalityön koordinoimasta yhteistyöstä ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön 

kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Kipinä-toiminnan tavoitteena on sekä tuoda 
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palveluja lähemmäs asiakkaita että kannustaa ihmisiä omaehtoiseen toimintaan. Kipinä-

toiminnan taustalla ja ideoiden kehittämisessä apuna on ollut viime vuosina lukuisten 

hankkeiden jatkumo, mutta Kipinän tavoitteena on laajentua hankkeista 

pitkäjänteisemmäksi toiminnaksi, jonka myötä olisi mahdollista arvioida myös toiminnan 

vaikuttavuutta. Kipinän taustalla on ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaikkien 

yhteistyötahojen edustajien ohella sosiaalipalvelujen aluepäälliköt sekä johtavat 

sosiaalityöntekijät. Yhteistyökumppaneita Kipinässä ovat monet järjestöt ja Espoon 

seurakunta. Keväällä 2013 Kipinä-ryhmien asiakkaat ovat alkaneet toimia 

kokemusasiantuntijoina uusien ryhmien suunnittelussa. (Varjonen 2013.) 

2.2 Ryhmämuotoisen sosiaalityön yhteisöllisempi suunta 

 

Ryhmämuotoisessa aikuissosiaalityössä, Espoon Kipinässä, näyttäisi oman kokemukseni 

mukaan olevan vaikutteita yhteisösosiaalityöstä, yhdyskuntatyöstä ja aluesosiaalityöstä, 

jossa jalkaudutaan asiakkaiden arjen pariin. Yhteisöllisen työn olennaisia periaatteita ovat 

sosiaalisten ongelmien ehkäisy, lähipalvelujen kehittäminen ja kansalaisten oma-

aloitteisuuden tukeminen (Korkiamäki, Nylund, Raitakari & Roivainen 2008, 23). 

Toisaalta ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö voi olla alakäsite erilaisille sosiaalityön 

työmuodoille.  Rajallisen ajan ja tutkimuksen laajuuden vuoksi olen tutustunut lähinnä 

kotimaiseen kirjallisuuteen, josta on ollut vaikea löytää tietoa tai selkeää määritelmää 

ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä. Erilaisten hankkeiden yhteydessä puhutaan niin 

ryhmämuotoisesta toiminnasta, vertaisryhmistä, ryhmätyöstä kuin ryhmien kanssa 

tehtävästä sosiaalityöstä. Myös Espoossa käsitteet ryhmämuotoisesta työstä ovat 

vaihdelleet, mutta kevään aikana on alettu puhua ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä. 

Sillä tarkoitetaan Espoon aikuissosiaalityössä tehtävää ryhmämuotoista sosiaalityötä, jota 

toteutetaan eri sisältöisissä Kipinä-ryhmissä. Käsitemääritelmien vaihtelusta huolimatta 

ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä vaikuttaisi kuitenkin kaikissa muodoissaan kuvaavan 

tietynlainen yhteisöllisyyden periaate, johon kuuluu yhdessä tekeminen asiakkaiden 

kanssa.  

Yhteisösosiaalityö on ollut osa sosiaalityötä sen alkuajoista lähtien, ja sen tarve on 

korostunut viime aikoina yksilötyön rinnalla. Yhteisösosiaalityön tavoitteena on 

kumppanuuden kautta tukea yhteisöjä niiden arjessa, ehkäistä sosiaalisia ongelmia ja 

vahvistaa kansalaisten oma-aloitteisuutta. Yhteisösosiaalityötä voisi kuvata yhteistyöksi eri 

toimijoiden välillä luovasti luovien. (Juhila 2006, 126–127.) Sosiaalityöntekijä Tytti 
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Tonterin haastattelemat työntekijät näkivät yhteisötyön laajana työotteena, jossa yhteisöt 

voivat rakentua esimerkiksi iän tai ammatin mukaan. Yhteisöllisyyden ytimessä nähtiin 

ihmissuhteiden ja merkityksellisen tekemisen tuottaminen. (Tonteri 2011, 152.) Juhilan ja 

Tonterin kuvaukset yhteisösosiaalityöstä sopisivat kuvaamaan myös Espoon 

ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä, vaikka sitä ei määritelläkään varsinaisesti 

yhteisösosiaalityöksi. Aila-Leena Matthies kuvaa sitä, miten parhaimmillaan ihmisten 

osallistuminen yhteisöissä lähtee heidän omista tarpeistaan, jolloin sosiaalityöntekijä toimii 

toiminnan mahdollistajana ja tukijana (Matthies 2008, 78). Myös tämänkaltainen 

sosiaalityön rooli näkyy mielestäni Espoon Kipinä -toiminnassa. Matthiesin lailla Kirsi 

Juhila kuvaa yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan käsitteitä osallisuuden avulla: yhteisöihin 

kuuluessaan ihminen on osallinen ja yhteisöihin kuuluminen voi olla valtaistavaa. Voisiko 

Kipinä-ryhmä toimia tällaisena pienyhteisönä? Kansalaisyhteiskunta, jossa yhteisöllisyys 

toteutuu, liitetään usein kolmannen sektorin toimintaan, joka ei mahdu kunnallisen 

toiminnan piiriin. Toisaalta järjestöjen toiminta on alettu nähdä resurssina sosiaalityössä, 

jolloin yhteisöllistämisen näkökulma voidaan nähdä laajempana yhteistyön näkökulmana. 

Tästä on esimerkkinä useita kolmannen sektorin ja kuntien välisiä projekteja, joissa 

sosiaalityön rooliksi tulee käynnistäminen ja mahdollistaminen. (Juhila 2006, 123–124.) 

Juhilan kuvaus kolmannen sektorin ja kunnallisen sosiaalityön yhteistyöstä tulee lähelle 

Espoon Kipinän toimintaa: aikuissosiaalityö toimii Kipinä- toiminnan koordinoijana, mutta 

toiminnan kokonaisuus koostuu kiinteästä yhteistyöstä järjestöjen kanssa. 

Ryhmämuotoisella sosiaalityöllä voi nähdä liittymäkohtia myös kriittisen sosiaalityön 

perinteeseen, jossa valtaistuminen liitetään vertaisryhmätoimintaan ja itse organisoituun 

toimintaan, jolloin sosiaalityöntekijän ammatillinen rooli keskittyy asiakaslähtöiseen ja 

osallisuutta tukevaan toimintaan professiolähtöisen työorientaation sijasta (Kuronen 2004, 

280). Vaikka ryhmämuotoisessa sosiaalityössä ei olisi kyse varsinaisesta kriittisestä 

sosiaalityöstä tai itse organisoiduista vertaisryhmistä, kriittisen sosiaalityön suuntaukset 

voivat haastaa ammatillisen sosiaalityön näkökulmaa vaihtoehtoisempaan suuntaan. Marjo 

Kurosen mukaan keskustelua valtaistumisesta on käyty liian teoreettisella tasolla ja 

valtaistuminen on jäänyt idealistiseksi tavoitteeksi, joka ei ole muuttanut toimintaa. 

Valtaistumisen kohdalla tulisi pohtia valtasuhteita ja niiden merkityksiä. Kenellä on valtaa 

missäkin tilanteessa ja miten muutoksia voitaisiin toteuttaa? (Kuronen 2004, 288–289.) 

Kuronen näkee kriittisen sosiaalityön ytimessä asenteen, jossa muutokseen tähdätään 

pienin askelin, paikallisesti, yhdessä asiakkaiden kanssa (Kuronen 2004, 291), mikä 
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mielestäni istuu myös Espoon Kipinä -toiminnan periaatteisiin. Kurosen lailla Minna 

Kivipellon mielestä sosiaalityön perusta edellyttäisi muutokseen ja kriittiseen ajatteluun 

perustuvaa orientaatiota. Työn tekemisen kannalta olennaiset resurssit ja jatkuva pula 

niistä, osoittaa tarpeen kriittiselle orientaatiolle. Miten voidaan tehdä eettisesti kestävää 

sosiaalityötä, jos työlle ei osoiteta tarvittavia resursseja? Resurssien kohdalla on myös 

tarpeen huomioida erilaiset sosiaalityön alueet: esimerkiksi toiminnalliseen 

yhteisösosiaalityöhön tarvitaan erilaisia resursseja, kuin toimistossa tehtävään 

sosiaalityöhön. Jotta voitaisiin arvioida erilaisten työmuotojen tarpeita, tarvitaan työn 

kehittämisen avulla tuotettua tietoa sosiaalityön eri muotojen merkityksestä. (Kivipelto 

2004, 352–353.) 

3 SOSIAALITYÖN ARVIOINNISTA 

 

Toiminnan arvioinnin tarve on lisääntynyt sosiaalialalla samaan aikaan, kun 

tuloksellisuuden edellytys on kasvanut: toiminnan tarpeellisuudesta halutaan tietoa. 

Arvioimalla toimintaa prosesseina voidaan etsiä vastausta toiminnan luonteesta tai 

esimerkiksi palvelun laadusta. Kun prosessien arviointia tehdään toiminnan alkuvaiheessa, 

voidaan päämääriä ja toimintaa suunnata uudelleen. (Pohjois-Suomen Sosiaalialan 

Osaamiskeskus 2012.) Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia on mahdollista toteuttaa 

usealla tavalla esimerkiksi tarkastelemalla toiminnan tavoitteiden saavuttamista tai 

asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Arvioinnin kannalta on tärkeä tiedostaa sen 

lähtökohdat: keitä kerättävä tieto palvelee ja miten luotettavaa tieto on? (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2013.) 

Oman tutkimukseni voi nähdä tavallaan yhden prosessin osan arviointina, sillä 

tilapäismajoittujien Kipinä-ryhmä on osa laajempaa Kipinä-toiminnan prosessia. 

Käytäntötutkimuksen tekeminen toiminnan alkuvaiheessa voi mahdollisesti edesauttaa 

toiminnan uudelleen muotoilemista. Arviointitutkimuksessa keskitytään yleensä siihen, 

miten ja mitä tehdään, kun taas perinteisessä tutkimuksessa pyritään enemmänkin 

kuvailemaan ja ymmärtämään toimintaa. (Högnabba 2008, 12.) Vaikka tutkimukseni 

taustalla on ajatus ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön arvioinnista, tutkimukseni ei ole 

varsinaista arviointitutkimusta. Siihen sekoittuu elementtejä arviointitutkimuksesta, 

perinteisestä tutkimuksesta sekä käytäntötutkimuksesta.  
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3.1 Vaikuttavuuden arviointi 

 

Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään selvittämään asiakkaiden elämässä tapahtuneiden 

muutosten tausta: ovatko muutokset seurausta sosiaalityön interventioista? Sosiaalityön 

käytäntöjä kuvataan usein vaikeiksi arvioida, koska toiminta on moninaista. Toisaalta 

sosiaalialalla on paine kehittää hyviä käytäntöjä ja valmiita rakenteita työn tueksi. 

Asiakaslähtöisissä, kriittisen arvioinnin muodoissa, painotetaan sosiaalista muutosta ja 

valtaistumista. Stina Högnabba kuvaa arviointiperusteiden olevan vaihtumassa hallinnon 

tavoitteista asiakkaiden tavoitteisiin. Kriittisen arvioinnin menetelmillä pyritään nostamaan 

esiin sosiaalityön eettiset periaatteet ja sitä kautta mahdollistamaan asiakkaiden mukana 

olo toiminnan arvioinnissa. Sosiaalityön asiakkaiden osallisuus olisi mahdollista nähdä 

jatkuvana prosessina palvelujen käyttämisestä niiden arviointiin, mutta se vaatii kriittistä 

pohdintaa sosiaalityön organisaatiossa, jotta asiakkaiden tuottamaa tietoa osataan 

hyödyntää ja arvostaa. Sosiaalityön arviointiin tarvitaan Högnabban näkemyksen mukaan 

sekä tutkimuksellisesta että käytännön osaamista. (Högnabba 2008, 14–15.) Minna 

Kivipelto näkee, että asiakkaiden tilanteiden parantamiseksi ja sosiaalityön kehittämiseksi 

tarvitaan kriittistä tiedontuotantoa. Sosiaalialalla tuotetun tiedon tulisi palvella 

ensisijaisesti asiakkaita ja arvioinnin kannalta olisi tällöin mietittävä, miten se parhaiten 

edistää asiakkaiden asiaa. (Kivipelto 2008, 22–23.)  

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -hankkeessa tutkittiin erilaisia tapoja toteuttaa 

vaikuttavuuden arviointia kolmessa kunnassa tavoitteena kehittää tarkoituksenmukaisia 

palveluja asiakkaille. Hankkeessa huomioitiin muiden alojen arviointitapoja ja huomattiin, 

että esimerkiksi työhallinnon käyttämistä mittareista puuttuu sosiaalityön näkökulma. 

Myös käsitteet määritellään eri tavoin sosiaalialalla ja muilla aloilla. Mittareiden 

kehittämisen tarkoituksena oli vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintatapaa sosiaalityössä, 

jossa näyttöön perustuvalla tiedolla viitataan parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. 

Näyttöön perustuvan tiedon voidaan ajatella olevan vastakohta asiantuntijakeskeiselle 

tiedolle, sillä tieto jaetaan asiakkaiden kanssa ja toiminnan tulisi olla läpinäkyvää. 

Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioimisen haasteena on vaikutuksen epäselvyys, 

kauaskantoisuus ja tilanne: onko muutos sosiaalityön tulosta, miten pitkälle toiminta 

vaikuttaa ihmisen elämässä ja minkälainen vaikutus on sosiaalityön kontekstilla? 

Sosiaalityön arviointia vaikeuttaa myös mitattavuuden ongelma: sosiaalityön käsitteet ovat 



11 

 

moniulotteisia ja paikallisesti tulkittuja. (Kivipelto, Blomgren, Karjalainen & Saikkonen 

2013, 17–20.)  

3.2 Valtaistava arviointi 

 

Valtaistavan arvioinnin avulla on mahdollista tuottaa arviointitietoa, joka kohdistuu 

sosiaalialan sisältä nouseviin tarpeisiin (Kivipelto 2008, 23). Osallisuutta ja valtaistumista 

tukevassa arvioinnissa on kyse sosiaalialan sisältä nousevasta arvioinnin tarpeesta. Tarpeita 

ja perusteluja tulisi kerätä toimijoilta, joita arvioitava toiminta koskettaa. Sosiaalialan 

sisältä lähtevä arviointi liittyy eettisiin periaatteisiin: onko palvelu tai toiminta riittävää ja 

tasa-arvoista asiakkaan kannalta? Arvioinnin kannalta on hyvä miettiä myös 

arviointimenetelmiä. Kyselyt tai haastattelut eivät ole ainoita vaihtoehtoja. (Mt., 21–22.) 

Minna Kivipelto kuvaa David Fettermanin valtaistavan arvioinnin mallia, jonka tavoitteena 

on arviointiin osallistuvien ihmisten itseymmärryksen lisääntyminen ja valtaistuminen, 

mikä voi näkyä esimerkiksi roolien muutoksena ja itsen uudelleen määrittelynä. Tällaisen 

arvioinnin tavoitteena on vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja arvioitsijan roolina 

puolestaan on toimia mahdollistajana, heikompiosaisten puolestapuhujana ja tukijana. 

Vaikka Fetterman on soveltanut valtaistavaa arviointia marginaaliryhmien kanssa, hän ei 

nojaa kriittisen sosiaalityön perinteeseen, vaan korostaa demokraattisuutta. Fetterman 

korostaa kaikkien osapuolten oikeutta saada äänensä kuuluviin. Valtaistavan arvioinnin 

malliin kuuluvat yhdessä tekemisen ja osallisuuden periaatteet. Osallistujille annetaan 

välineitä itse arviointien tekemiseen, jolloin arvioitsijan tehtävänä on toimia enemmän 

fasilitaattorina kuin ulkopuolisena arvostelijana. (Mt., 29–30.) 

  



12 

 

4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

 

Erja Sauraman ja Ilse Julkusen (2009) mukaan käytäntötutkimuksen kysymyksenasettelun 

tulisi juontaa käytännön työstä ja tutkimuksen tulisi antaa myös jotakin takaisin käytännön 

työlle. Tutkimusprosessi on muutoslähtöinen, koska siinä etsitään keinoja käytäntöjen 

kehittämiseen ja tutkimustapa on osallistuva, koska tutkimukseen osallistuu usein monia 

tahoja. Tällöin tutkijan ja tutkittavan roolit kulkevat limittäin. Käytäntötutkija ei ole 

ylhäältä päin kysymyksiä asettava, vaan tutkijan rooli muovautuu käytännön toimijoiden 

parissa. (Saurama & Julkunen 2009, 294–295.) Omaan käytäntötutkimusprosessiini 

linkittyi monia eri tahoja sosiaalityön asiakkaista ja yhteistyökumppaneista sosiaalityön 

aluepäällikköön. Käytäntötutkijana olin onnekas, koska tutkimukseeni kuului tutkimuksen 

luonteen mukaisesti dialogi työyhteisön kanssa alusta lähtien. Vaikka olin tutkijan roolissa, 

sain olla myös konkreettisesti mukana Kipinä-toiminnassa erilaisista kokouksista 

aikuissosiaalityön päivien työpajaan. Erityisen tärkeänä keskustelu- ja 

tutkimuskumppaninani pidän ryhmätoimintojen koordinaattoria, joka osallistui yhteisten 

keskustelujen myötä tutkimuksen suunnitteluun sekä toimi tutkimuksen kannustajana. 

Kipinä-ryhmäläiset puolestaan toivat olennaisen sisällön ja äänen tutkimukselle 

osallistumalla haastatteluihin. Lisäksi pääsin keskustelemaan tutkimusaiheesta ja 

laajemminkin aikuissosiaalityön tilanteesta Kipinä-yhteistyössä olleiden työntekijöiden 

sekä Espoon kaupungin työntekijöiden kanssa. Käytäntötutkimuksen teoreettisen tuen 

puolestaan toi yliopisto, jonka ohjaus oli hyvin tärkeässä osassa eri tutkimusvaiheita.  

4.1 Tutkimusprosessin kolme vaihetta  

 

Tutkimusprosessi jakautui kolmeen osaan: teoriaopintoihin ja tutkimussuunnitelman 

laatimiseen, kahden kuukauden käytäntöjaksoon sekä itsenäiseen työskentelyyn. 

Käytäntötutkimusprosessiin kuului myös kevättalvesta alkaen yliopiston ohjausryhmä sekä 

opiskelijoiden tutkimusvertaisryhmä. Käytäntötutkimusprosessin ensimmäinen osa lähti 

liikkeelle tammikuun teoriaopinnoista, joiden aikana perehdyin käytäntötutkimukseen. 

Teoriajakson aikana löysin tutkimuspaikan Espoosta ja tein käytäntötutkimussopimuksen 

työyhteisön kanssa. Käytäntötutkimuksen teoriaopinnot päättyivät tutkimussuunnitelman 

valmistumiseen, joka oli myös edellytys tutkimusluvan hakemiseksi Espoon kaupungilta. 

Sain tutkimusluvan samalla viikolla, kun aloitin käytäntöjakson huhtikuussa. Prosessin 

toinen vaihe, käytäntöjakso Matinkylän toimistolla, alkoi kahden viikon perehtymisjaksolla 
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ryhmämuotoiseen aikuissosiaalityöhön, jolloin ryhmätoimintojen koordinaattori kuljetti 

minua mukanaan erilaisissa ryhmätoimintaan liittyvissä kokouksissa. Tänä aikana pääsin 

myös osallistumaan tutkimani Kipinä-ryhmän yhteiseen arviointikokoukseen ja tapasin 

haastateltavani. Tämän jälkeen työskentelin loppukuun melko itsenäisesti 

haastattelurungon laatimiseksi, mutta kävin läpi haastattelun sisältöä ryhmätoimintojen 

koordinaattorin ja johtavan sosiaalityöntekijän kanssa ja sain heiltä tärkeitä kommentteja.  

Työyhteisössä käytyjen keskustelujen perusteella aloin keskittyä valtaistumisen osalta 

elämänhallinnan näkökulmaan sekä ryhmän käytännön lähtökohtiin. Koska Kipinä-

ryhmäläiset olivat juuri osallistuneet ryhmässä toteutettuun yhteisarviointiin, päätin tehdä 

ryhmähaastattelun sijaan neljä yksilöhaastattelua. Toteutin haastattelut toukokuun alussa ja 

ne vaihtelivat 25 minuutista 40 minuuttiin. Haastattelujen jälkeen aloitin aineiston 

litteroinnin, johon käytin aikaa yhteensä noin 16 tuntia muutaman päivän jaksolle jaettuna. 

Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 62 liuskaa. Näin ollen viimeinen osuus 

käytäntöjaksosta toukokuussa kului pääosin litteroinnin, alustavan analyysin ja 

tutkimusraportin rakenteen hahmottamisen parissa. Tutkimusprosessin kolmannessa 

vaiheessa työskentelin itsenäisesti analyysin ja tutkimusraportin työstämisen parissa 

elokuun loppuun saakka. 

4.2 Sisällönanalyysi 

 

Toteutin analyysissa aineistolähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009). Pilkoin 

aineiston osiin ja pyrin muodostamaan siitä uudenlaisen selkeän kokonaisuuden. 

Analyysivaihe alkoi jo haastattelunauhoituksia kuunnellessani, sillä aloin muodostaa 

käsityksiä kunkin ryhmäläisen tarinasta ja kokemuksista. Ensimmäisessä varsinaisessa 

analyysivaiheessa luin litteroituja haastatteluja useaan kertaan ja pelkistin aineistoa 

pilkkomalla sitä tutkimuskysymysten ohjaamiin yksiköihin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108–110.) Analyysiyksiköitä olivat haastatteluissa esiin tuodut toteamukset (lauseet), jotka 

kuvasivat asiakkaiden kokemuksia tai vaikutuksia. Merkitsin eri väreillä kokemukset ja 

vaikutukset ja jätin huomioimatta niiden ulkopuolelle jäävät osiot. Kokemuksilla tarkoitan 

haastateltavien kokemuksia ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä ja toiminnasta ryhmässä 

ja vaikutuksilla niitä asioita, jotka ryhmäläiset kuvasivat muuttuneen elämäntilanteessaan 

ryhmän myötä.  
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Seuraavassa analyysivaiheessa aloin ryhmitellä aineistoyksiköitä (lauseita) eri tiedostoon 

niiden aiheiden mukaan, jolloin muodostin esimerkiksi luokan ”vaikutukset 

elämäntilanteeseen”. Tämän jälkeen aloin muokata luokkaa yhteneväisyyksien ja erojen 

pohjalta, jolloin luokalle muodostui alaluokkia, kuten ”sosiaaliset suhteet”. 

Ryhmittelyvaiheen jälkeen aloin muodostaa luokista tarkempia teemoja kuten 

”yhteisöllisyys”. Sisällönanalyysi ei päättynyt teemoitteluun, vaan oikeastaan selkiintyi 

vasta tulos-lukua muokatessa. Ryhmäläisten kokemukset ja heidän kuvaamansa 

vaikutukset olivat alkuvaiheessa omassa päässäni melko erillään, jolloin jokaisella oli 

vahvasti oma äänensä. Analyysin aikana pidin myös aluksi kokemukset ja vaikutukset 

erillään ja loin niille omat luokitukset ja teemoittelut, mutta kirjoittaessani auki tuloksia 

huomasin, että kokemukset ja vaikutukset sekä niiden aiheet menivät osittain päällekkäin. 

Kirjoittaminen auttoi yhdistämään ryhmäläisten kokemuksia yhtenäisemmäksi 

kokonaisuudeksi. Näin ollen päädyin siihen, että yhdistän kokemusten ja vaikutusten 

kategoriat aiheiden mukaan myöhemmässä tulosluvussa.  

4.3 Tutkimuseettisiä kysymyksiä 

 

Tutkijana minulle oli tärkeää, että haastateltavien Kipinä-ryhmäläisten osallistuminen 

haastatteluun oli vapaaehtoista. Minulle jäi sellainen kuva, että ryhmäläiset osallistuivat 

mielellään haastatteluihin, koska heidän kokemuksistaan saattaisi olla hyötyä tuleville 

ryhmille. Haastattelujen kannalta oli hyödyllistä, että pääsin osallistumaan käytäntöjakson 

alkuvaiheessa Kipinä-ryhmän ensimmäiseen yhteiseen arviointi- ja suunnittelukokoukseen, 

sillä sain tietoa Kipinä-ryhmän toiminnasta. Vapaaehtoisuuden lisäksi pidin tärkeänä, että 

ryhmäläiset tietäisivät mahdollisimman hyvin, minkälaiseen tutkimukseen he ovat 

osallistumassa ja miksi tutkimusta tehdään. Näin ollen lähetin ryhmäläisille ennen 

haastatteluja sekä haastattelukysymykset että kuvauksen tutkimuksestani, jonka yhteydessä 

oli suostumuskirje tutkimukseen osallistumisesta (Liite 1 ja 2). Lisäksi oli huomioitava 

tutkimusaineiston säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvät tekniset seikat. Haastatelluista ei 

syntynyt rekisteriä. Käsittelin litteroitua aineistoa sekä haastattelunauhoituksia yksin. 

Nauhoitettua materiaalia säilytin omalla koneellani varalta jonkin aikaa haastattelujen 

jälkeen, minkä jälkeen hävitin sen. Litterointiaineiston tulen hävittämään tutkimusraportin 

arvostelun jälkeen.  

Koska pyrin pitämään valtaistumista teoreettisena tausta-ajatuksena, käytin 

haastattelurungon pohjalla valtaistumiseen liitettyä elämänhallinnan käsitettä. 
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Valtaistuminen kiteytyy Marjo Kurosen mukaan kaikissa määritelmissä prosessiksi, jonka 

avulla ihmiset voivat parantaa oman elämän hallintaa ja kontrollia (Kuronen 2004, 279). 

Toisaalta haastatteluissani näkyy myös käytännön näkökulma, sillä pyrin liittämään 

valtaistumisen Kipinä-toiminnan periaatteisiin, mielekkään asumisen ja arkielämän 

tukemiseen, mielekkään tekemisen tarjoamiseen, sosiaalipalvelujen sekä järjestöjen ja 

seurakunnan palvelutarjonnan lähemmäs tuomiseen sekä sosiaalisten suhteiden 

tukemiseen. Vaikka pyrin haastatteluissa keskustelumaiseen ilmapiiriin, seurasin 

haastatteluissa melko tarkasti haastattelurungon aiheita. Haastatteluja litteroidessani 

huomasin, että saatoin selittää joitakin kysymyksiä liikaa ennen kuin olin edes saanut 

vastausta. Pohdinkin haastatteluja kuunnellessani johdattelinko epähuomiossa joissakin 

kysymyksissä haastateltavia liikaa. Toisaalta uskon, että haastateltavat uskalsivat tuoda 

esiin oman mielipiteensä kysymyksistäni huolimatta. 

Koska tutkimusaineistoni oli rajattu haastatteluihin, minulla ei ollut käytettävissä muita 

tietoja ryhmäläisten taustasta, kuin heidän kertomansa asiat haastatteluissa. Tämä auttoi 

keskittymistä ryhmäläisten kokemuksiin Kipinä-toiminnasta. Keskustelin ryhmäläisten 

kanssa tunnistettavuudesta eli siitä, etten käytä heidän oikeita nimiään tutkimusraportissa. 

Osa haastateltavista oli valmis esiintymään omalla nimellään, mutta tutkimuslupa edellytti 

haastateltavien tunnistettavuuden häivyttämistä. Käytin näin ollen haastatelluista termiä 

”ryhmäläinen”. Käytän kokemusten kuvaamisessa suoria lainauksia haastatteluista, mutta 

olen poistanut joitakin tunnistettavuuteen liittyviä ilmauksia, korjannut joitakin 

sanamuotoja ja poistanut välisanoja. Alun perin olin suunnitellut käyttäväni keksittyjä 

nimiä, mutta ”ryhmäläinen” vaikutti prosessin edetessä sopivammalta. Näin ollen pyrin 

tuomaan koko ryhmän ääntä enemmän esiin yksitellen nimettyjen henkilöiden sijasta. 

Vaikka käytän nimettömiä lainauksia, on mahdollista, että ryhmässä mukana olleet 

työntekijät tunnistavat jonkun mielipiteen lainausten perusteella. Tätä on kuitenkin lähes 

mahdotonta välttää tiiviin yhteisen työskentelyn jälkeen. Tilanteen olisi ehkä voinut välttää 

poistamalla kaikki lainaukset, mutta tämä olisi mielestäni myös poistanut Kipinä-

ryhmäläisten äänen, joka on tutkimukseni keskiössä. Käytin ensimmäisessä 

raporttiversiossa hyvin paljon lainauksia, koska minulle oli tärkeää nostaa esiin 

ryhmäläisten näkökulmaa. Huomasin kuitenkin, että pelkkien lainauksien käyttö voi 

kääntyä itseään vastaan, koska tekstistä tulee hankalasti ymmärrettävää. Näin ollen päädyin 

tiivistämään tulos-lukua ja tekemään enemmän yhteenvetoja ryhmäläisten kuvauksista.  
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Tutkimuksen arvioinnin kannalta pohditaan luotettavuutta ja toistettavuutta. Laadullisen 

tutkimuksen validiteettia on vaikea arvioida, koska kyseessä eivät yleensä ole numeeriset 

tulokset, vaan kuvaukset ihmisten elämysmaailmasta. Laadullisen tutkimuksen perustana 

on ihmistieteissä hermeneuttinen ymmärtäminen ja tulkitseminen (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 34).  Tutkijana olen siis pyrkinyt ymmärtämään ja tulkitsemaan haastateltavieni 

kokemuksia. Samaan aikaan minun on mahdotonta irrottautua omista esioletuksistani, 

koska ymmärtämisen pohjana on aina aiempi tieto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 35). Näin 

ollen aineiston esittämiseen sekoittuu aina jollain lailla tutkijan äänen sävyjä ja tulkintaa. 

Toistettavuuden osalta laadullisen tutkimuksen arviointi voi olla helpompaa, jos 

tutkimusprosessi on kuvattu tarkasti. Toisaalta käytäntötutkimuksen luonteeseen kuuluu 

tutkijan ja tutkittavien roolien sekoittuminen. Käytäntötutkimus voi myös olla ”tavallista” 

laadullista tutkimusta moniäänisempää, koska siihen sekoittuu vahvemmin dialogi useiden 

toimijoiden kanssa. Näin ollen toistettavuuden edellytys voi olla haastava.  

Tutkimusprosessin aikana olen ikään kuin päässyt sisään käytäntöön ja Kipinä-toimintaan 

sekä innostunut siitä. Näin ollen minun on ollut välillä vaikea irrottautua takaisin tutkijan 

neutraaliin asemaan. Kuvaamalla tutkimusprosessia mahdollisimman tarkasti olen 

kuitenkin pyrkinyt tuomaan tutkimukseeni läpinäkyvyyttä. Lars Uggerhoj:n mukaan 

käytäntötutkimus ei ole eikä sen pidä olla ristiriidoista vapaata yhteistyötä käytännön 

toimijoiden ja tutkimuksen tekijöiden välillä. Käytäntötutkimukseen liittyy useiden 

tahojen, kuten poliittisten toimijoiden, organisaation johdon, sosiaalityöntekijöiden ja 

tutkijoiden, erilaisia intressejä, joiden yhteensovittaminen ei ole välttämättä helppoa. 

Toisaalta tällainen tutkimustilanteen tuottama ristiriitainen dynamiikka on pohja uusille 

ajatuksille. (Uggerhoj 2011, 53.) Uggerhoj:n huomio käytäntötutkimuksen 

moniäänisyydestä ja dynamiikasta on tärkeä. Omassa tutkimuksessani pyrin siihen, että 

tutkimuksessa kuuluisi erityisesti ryhmäläisten eli sosiaalityön asiakkaiden ääni. Toisaalta 

tutkimuksen taustalla oli huomioitava myös työyhteisön tarpeet, jotka vaikuttivat 

tutkimusprosessiin. Lisäksi tutkimustulokset voivat sisältää ristiriitaisia näkemyksiä: 

vastaako asiakkaiden kokemus työyhteisön tai laajemmin sosiaalityön organisaation 

tavoitteita? Entä miten hyvin asiakkaiden tuottama tieto pystytään todella huomioimaan 

arvioinnissa? Asiakkaiden äänen esiin tuominen ja sen kuljettaminen tutkimuksen kautta 

työyhteisöön on mielestäni tärkeää, jotta kokemukset eivät jäisi vain minun ja asiakkaiden 

väliseen keskusteluun. Tutkimusprosessin aikana olen joutunut pohtimaan myös omia 

ennakko-oletuksiani: olenko osannut asettua asiakkaiden asemaan tutkiessani heidän 
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kokemuksiaan, etten olisi tarkastellut niitä liiaksi sosiaalityön tutkijan tai organisaation 

näkökulmasta?  

5 TULOKSET - KOKEMUKSIA JA VAIKUTUKSIA KIPINÄSTÄ 

 

Tilapäismajoittujien Kipinä-ryhmä järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2012 ja siihen 

osallistui kuudesta kahdeksaan sosiaalityön asiakasta, joista kuusi osallistui ryhmään 

aktiivisesti. Osallistujat oli kutsuttu ryhmään johtavan sosiaalityöntekijän taholta. Ryhmän 

teemana oli kaikkia koskettava pysyvän asunnon puute, johon osalla liittyi vuokravelkaa. 

Ryhmän vetäjinä toimivat sekä sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät että EMY ry:n ohjaajat. 

Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Espoon Asuntojen, Espoon Mielenterveysyhdistyksen 

(EMY ry) ja Voimanpesän kanssa. Vierailevina asiantuntijatahoina oli mukana muun 

muassa kaupungin velkaneuvonta sekä Martat. (Ks. Kipinä-ryhmän esite, Liite 3.) 

Tilapäismajoittujien Kipinä-ryhmän tavoitteiksi oli asetettu yhdessä työskentely 

mielekkään asumisen löytämiseksi, vertaisten tuki toisilleen ja hyvän olon (terveyden, 

liikunnan, ruoanlaiton) ohjelma. Kuvaan tutkimustuloksia vertaamalla ensin Kipinä-

ryhmälle asetettuja edellä mainittuja tavoitteita ryhmäläisten kuvaamiin kokemuksiin ja 

vaikutuksiin. Tämän jälkeen kuvaan kokemuksia haastatteluissa läpikäydyistä aiheista, 

kuten sosiaalipalveluista, ammattilaisten yhteistyöstä, ryhmän tavoitteista sekä 

kehittämisajatuksista. 

5.1 Asuminen 

 

Tavoite yhdessä työskentelystä mielekkään asumisen edistämiseksi vaikuttaa ryhmäläisten 

kokemusten perusteella toteutuneen, sillä asumisasian kanssa tapahtui jonkinlaista 

etenemistä kaikkien kuvauksissa. Tilapäismajoittujien ryhmässä korostettiin sitä, ettei 

ryhmään osallistumisella voida taata asunnon saamista. Tämä vaikutti olevan selkeä 

lähtötilanne sekä osallistujille että työntekijöille. Asuminen ja asumisasian käsittely asettui 

kuitenkin tärkeälle sijalle kaikkien ryhmäläisten kokemuksissa. Asumisasian käsittelyssä 

ryhmäläiset korostivat Espoon asuntojen olennaista roolia ja ryhmän myötä syntynyttä 

parempaa yhteyttä Espoon asunnoille. Asumisasian käsittelyssä nousi esiin hyvä yhteys 

asuntoneuvojaan ja joidenkin kohdalla konkreettinen apu asumisasiaan. Toisaalta esiin 

nousi myös ymmärrys työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien rajallisuudesta. Asumisen 

osalta epäolennaiseksi koettiin ainoastaan kotielämän harjoittelu tässä ikäryhmässä. 
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(Espoon asunnot )on ihan ratkaseva kulmakivi, et olisi mitään hyötyy koko 

asiasta. 

--päässy juttelee suoraan-- 

Eihän ne kato kummempaa voi siinä auttaa, et se on vaan tarkotus, että 

noista (vuokravelat) päästään eroon jossain vaiheessa.  

 Siitä oli hyvin konkreettinen apu ja nimenomaan Espoon asuntojen puolelta. 

(Asuntoneuvoja) otti heti, ihmetteli tätä, et miten mä oon joutunut tähän 

tilanteeseen.  

Vaikutukset asumiseen olivat seuraavanlaisia: ryhmän jälkeen haastatelluista neljästä 

osallistujasta yksi sai pysyvän asunnon, toinen on saamassa asunnon ja kaksi ryhmäläistä 

teki maksusuunnitelman vuokravelkaa varten sekä sai säännöllisen kontaktin 

asumisneuvojaan.  

Mulla oli harhaluuloja siitä, et kun on vuokravelkaa,, et enhän mä pysty sitä 

lyhentämään, mut nyt mä lyhennän joka kuussa. Oon kaksi kertaa ollut 

tapaamisessa, jossa on tarkistettu, että kaikki on mennyt suunnitelman 

mukaan. 

Kaikista paras, et sai sen Espoon asuntojen kanssa asian kuntoon.  

Vaikka Kipinä-ryhmällä oli ryhmäläisten mukaan vaikutusta monille elämänalueille, 

vaikutuksia asumiseen kuvattiin kuitenkin ensisijaisen tärkeiksi. Jokaisessa haastattelussa 

nousi esiin se, että Espoon asuntojen mukana olo ryhmässä oli olennaista, jotta 

asumisasiaan olisi vaikutusta ja voisi tulla muutosta. Espoon asuntojen ja sosiaalitoimiston 

yhteistyön kuvattiin myös tuoneen jonkinlaista toivoa asumistilanteen muutoksesta.  

5.2 Ryhmän tuki 

 

Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että ryhmästä oli muodostunut tiivis ja 

luottamuksellinen. Näin ollen ryhmä oli tuonut ainakin jonkinlaista vertaistukea, vaikka 

kaikki ryhmäläiset eivät käyttäneet kyseistä termiä.  Ryhmän tuki nousi esiin 

haastatteluissa luottamuksen ja samassa veneessä olemisen kuvauksena, joka oli 

ryhmäläisten mukaan syntynyt alkuvaiheen jälkeen. Alkuvaiheen tutustumisen jälkeen 
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yhdessä toimiminen alkoi sujua ja ryhmässä pystyttiin puhumaan monenlaisista aiheista ja 

jakamaan kokemuksia.   

Pystyttiin kaikki puhuu avoimesti aroistakin asioista ja kaikki jäi sinne 

seinien sisäpuolelle 

Et sä et oo yksin täs ongelmassa. 

Sosiaalisen verkoston osalta haastatteluissa nousi esiin erilaisia näkökulmia. Joidenkin 

ryhmäläisten kohdalla Kipinä-ryhmällä ei ollut ollut varsinaista vaikutusta sosiaalisiin 

suhteisiin, mutta ryhmä toi heille uusia tuttavia. Toisaalta keskustelumahdollisuutta 

ryhmässä kuvattiin tärkeäksi, koska oma lähipiiri ei ymmärtänyt tilannetta ryhmän lailla. 

Toisten kohdalla ryhmän kautta muodostui uusia ystävyyssuhteita ja jopa laajempia 

sosiaalisia verkostoja järjestötoimintaan kiinnittymisen myötä.  

5.3 Hyvän olon Kipinä 

 

Ryhmäläisten haastattelujen perusteella myös ” hyvän olon ohjelma” vaikutti toteutuneen, 

vaikka kaikki eivät olleet yhtä innostuneita liikunnasta tai kaikilla ei ollut terveydellisiä 

huolia. Yhdessä tekeminen ja kokeileminen kuvattiin hyvänä sisältönä asumisasioiden 

käsittelyn rinnalla ja osalle ryhmäläisistä terveyden ja liikunnan sisällöt toivat jopa 

muutosta arkeen liikunnan aloittamisen ja oman terveydentilan tarkastamisen kautta.  

Terveys ja liikunta---anto mahdollisuuden niille, jotka halus päästä jonneki. 

Se (ryhmä) veti ajattelemaan, et täs on muutakin kivaa tekemistä, kun oli just 

se yksinäisyys--- 

Vaikutusten osalta haastatteluissa nousi esiin liikunta ja terveydestä huolehtiminen, joka 

oli ollut osa ryhmän sisältönä asumisen lisäksi. Eräs ryhmäläisistä oli löytänyt innostuksen 

liikuntaan monen vuoden tauon jälkeen ja harrastaa nyt aktiivisesti liikuntaa. Eräs 

ryhmäläinen puolestaan kuvaa ryhmään osallistumisen ja asioiden jakamisen vaikuttaneen 

elämäntapojen muutokseen. Muutkin osallistujat pitivät liikuntaa hyödyllisenä oman 

terveyden kannalta tai vähintään mahdollisuutena yhdessä tekemiseen ryhmän aikana. 

Kaksi ryhmäläisistä kuvasi terveystarkastukseen menoa, mikä oli mahdollistanut oman 

terveydentilan arvioimisen pitkän tauon jälkeen. Haastatteluissa nousi esiin osan 

ryhmäläisten osalta myös osallistumisen ja tekemisen lisääntyminen arjessa. Yksi 
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haastatelluista on jatkanut ryhmän jälkeen vapaaehtoistyöntekijänä ja kaksi ryhmäläisistä 

on aloittamassa mahdollisesti syksyllä alkavan ryhmän kokemusohjaajina.  

5.4 Sosiaalipalvelujen lähentymistä ja ristiriitoja 

 

Asumisen, vertaistuen ja hyvän olon lisäksi haastatteluissa keskusteltiin yhteydestä 

sosiaalitoimistoon, ristiriidoista palvelujärjestelmässä, ryhmän tavoitteista, arjen ajattelusta 

ja ammattilaisten yhteistyöstä. Ryhmäläisten kuvauksissa näkyi sosiaalitoimiston 

palvelujen lähemmäs tuleminen. Kaksi ryhmäläistä kuvasi oman arjen 

vaikutusmahdollisuuksien lisääntyneen ryhmään osallistumisen myötä siten, että 

sosiaalitoimistoon oli muodostunut parempi yhteys ja arjen ajattelussa oli tapahtunut 

muutoksia. Kolmannen ryhmäläisen mukaan ryhmä oli vaikuttanut nimenomaan arkeen 

eikä niin paljon asumisasian etenemiseen ja neljännen mukaan ryhmä oli nostanut pintaan 

tietoisuutta asunnottomien tilanteesta. 

Kyllähän tää vaikuttaa hirveen paljon sun arjen ajatteluun.  

Sai vähän potkua myöskin, et vähän aggressiivisemmin on alkanu ottaa esille 

niitä asioita, koska ennen mä oon antanut niiden vaan olla tuolla 

takaraivossa.  

Ryhmän myötä sekä yhteyden sosiaalitoimistoon, tietouden palveluista että 

sosiaalitoimiston tuen koettiin parantuneen. Osalle ryhmäläisistä palvelut vaikuttivat 

olevan tutumpia, mutta heistäkin osa korosti sosiaalitoimiston parempaa tukea ryhmän 

myötä.  

Oon saanu niinku paremman tuen, mitä nyt ei normaalista saiskaan, on 

antanut suoran numeron, seutulippua ja tämmöstä.  

(yhteistyö sosiaalitoimiston kanssa) on muuttunut aivan oleellisesti, asiat on 

hoitunu paljon paremmin. Kun on vaikuttanut nää vaihdot myös täällä 

puolella, et eihän ne tiedä välttämättä koko taustaa. 

Kun keskusteltiin paremmasta yhteydestä sosiaalitoimistoon, haastatteluissa nousi esiin 

ristiriitoja, joita osallistujat olivat kohdanneet aiemmin sosiaalipalvelujärjestelmässä 

asioidessaan. Kaksi ryhmäläisistä kertoi kokevansa sosiaalitoimiston tehneen virheen 

aiemmin heidän yrittäessään viedä asumisasiaa eteenpäin. Molempien tilanteissa nousi 
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esiin yhteyden saannin vaikeus tai ajoissa puuttumisen puute. Sosiaalitoimiston ongelmana 

nähtiin usein vaihtuva henkilökunta, joka aiheuttaa sen, ettei asiakkaan taustaa ja tilannetta 

tunneta kunnolla. Espoon asuntojen osalta palvelun puolestaan kuvattiin olleen aiemmin 

vaikeasti lähestyttävää ja jumiutunutta.  

Sillon kun se olis alunpitäen hoidettu oikein, niin mä en ois tässä tilanteessa. 

Tän ryhmän aikana kävi ilmi se, että sosiaalityöntekijöiden tekemät 

puoltolausunnot Espoon asunnoille on ollut kokonaan hyödyttömiä, koska 

niitä on ollut liikaa ja ne on ollut väärässä muodossa. Se on tavallaan 

järkyttävää, koska kysymys on kuitenkin näin tärkeist asioista.  

Eri ammattilaisten, sosiaalitoimen, Espoon mielenterveysyhdistyksen ja Espoon asuntojen, 

yhteistyö nähtiin ryhmäläisten mielestä hyödyllisenä ja toimivana. Ryhmäläiset kiinnittivät 

erityistä huomiota sosiaalitoimiston ja Espoon asuntojen yhteistyöhön, koska ryhmän 

aikana oli huomattu ammattilaisten yhteistyöhön liittyvä epäkohta: sosiaalityön ja Espoon 

asuntojen tiedonkulun toimimattomuus. Ammattilaisten yhteistyö Kipinässä toi 

ryhmäläisten mukaan muutoksia sosiaalitoimen ja Espoon asuntojen yhteistyöhön.  

5.5 Kehittämisideoita 

 

Ryhmäläisten haastattelujen perusteella sosiaalitoimiston puolelta Kipinä-ryhmälle asetetut 

tavoitteet vaikuttavat toteutuneen melko hyvin.  Myös Kipinä-toiminnan laajemmat 

tavoitteet yhdessä tekemisestä, jalkautumisesta ja asiakkaiden aktiivisuuden lisäämisestä 

vastaavat pääosin ryhmäläisten kokemuksia ja vaikutuksia. Tästä huolimatta Kipinä-

ryhmän tavoitteet olivat jääneet epäselviksi ryhmäläisille, jotka eivät ryhmän alkaessa 

oikein tienneet, mihin olivat tulossa ja minkälaisesta toiminnasta oli kyse.  

Olisi voinut olla selkeempi kuva siitä, et minkä takia tää ryhmä on olemassa. 

Ettei olis vaan, että jonkun mielestä on kiva tehdä tämmöstä. 

Et se ryhmä ymmärtäs mistä täs on kysymys. 

Sosiaalitoimen ylemmälle johdolle ei ehkä uskalleta puhua muusta kuin 

säästöstä ja rahasta, vaikka ryhmän tavoitteet ei ole välttämättä eurois 

mitattavia.   
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Sosiaalityön roolin todettiin jääneen Kipinä-ryhmässä hieman epäselväksi, vaikka 

ryhmäläiset kertoivat arvostavansa mukana olleiden työntekijöiden toimintaa. 

Sosiaalityöntekijän kanssa ei ollut käyty ryhmän aikana samalla lailla keskusteluja, kuin 

asuntoneuvojan kanssa. Eräs ryhmäläisistä muistutti myös, että jatkossa oman 

sosiaalityöntekijän ei olisi hyvä vaihtua ryhmän aikana. 

Ihmisillä voi asiat olla niin monenlaisii, mitkä siihen asunnottomuuteen 

johtaa, niin ehkä kun se ryhmä alkoi, ois voinut olla yks keskustelukerta 

kahdestaankin ryhmänvetäjän kanssa. Vois olla hyödyllistä, että ne 

ryhmänvetäjät tietäis ihmisen kokonaistilanteen paremmin.  

Ryhmän vetäjällä ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa suoraan 

mihinkään päätöksiin. Se vois olla varmaan, mikä lisäis sosiaalityön mukana 

oloa. 

Ryhmän muun sisällön osalta toiminnallisuus nähtiin hyvänä asiana, vaikka uuteen 

toimintaan liittyikin ryhmäläisten mielestä vähän hakemista. Tekeminen liikunnan, retkien 

ja ruoanlaiton muodossa nähtiin hyvänä asiana. Vaikka asuminen oli tärkeä teema, myös 

muiden elämänalueiden huomioiminen koettiin tärkeänä.  

Terveys, yleinen hyvinvointi ja asuminen, kaikki, mitkä tähän liittyy, käydään 

niitä läpi kanssa. Että se ei ole pelkkää sitä asumista, asuminen on tietysti se 

oleellisin.  

Suunnilleen samassa ikäryhmässä, sillon pystyy olemaan samalla 

aaltopituudella. Jos otetaan nuorempia ja vanhempia sekasin, niin ei 

välttämättä natsaa nii hyvin  

Vanhemmille ikäryhmille kun järjestetään, et he panostaisivat myöskin 

työasiaan. Meidän ikäryhmässä monella on semmosia ongelmia, että ne on 

niin sanotusti loukussa työelämässä. Siihen jos sais jonkunlaista neuvontaa 

ja tukea, et miten ne asiat vois hoitaa. Työllisyysjuttu olis voinut olla 

esimerkiksi ruoanlaiton tilalla.  

kun on tätä kokemusta tästä, niin myös että minkälaisia apuja ihmiset on 

saaneet eri tilanteisiin vaikka päällisin puolin, että moneen asiaan vaikuttaa 

tää ryhmä, eikä pelkästään asumiseen. Ihmiset on saaneet asioita rullaan. 
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Kaiken kaikkiaan ryhmäläiset vaikuttivat olevan Kipinä-toiminnan kehittämisen kannalla 

ja näkivät ryhmän suunnittelussa mukana olon tärkeäksi jatkossa. Tärkeänä seikkana 

ryhmäläisten puheessa nousi esiin myös ryhmän sisällön räätälöinti osallistujien tarpeiden 

mukaan, jolloin huomioitaisiin esimerkiksi ikäjakauma ryhmässä ja ryhmäläisten erilaiset 

tilanteet.  
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6 POHDINTA 

 

Kipinä-toiminnan ja valitsemieni käsitteiden monimuotoisuudesta huolimatta 

käytäntötutkimus Espoossa oli antoisaa ja on innostanut tutkimaan ryhmämuotoisen 

aikuissosiaalityön mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.  

6.1 Asiakkaiden arki ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön perustana 

 

Ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö voidaan tehokkuutta korostavana aikana nähdä 

suositeltavana työmuotona, jos sen ajatellaan parantavan ajankäyttöä. Ryhmämuotoiseen 

työskentelyyn voidaan liittää myös ajatuksia paremmasta vaikuttavuudesta, koska 

työskentely on usein intensiivisempää kuin yksilötyössä. (Jouttimäki 2011, 95.) 

Ajankäytön tehostaminen ja palvelujen vaikuttavuus ovat mielestäni sinänsä hyviä 

perusteluja ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittämiselle, mutta huomio tulisi säilyttää 

asiakkaiden lähtökohdissa. Talouden näkökulman ei tulisi olla sosiaalityön perustana.  

Pauli Niemelä (2009) näkee, että sosiaalityön teoreettinen ymmärrys kasvaa sellaisen 

tiedon kautta, joka katsoo ihmistä toiminnallisena olentona. (Niemelä 2009, 209). 

Niemelän ajatus toiminnallisuudesta sosiaalityön ymmärtämisen pohjana sopii mielestäni 

oman käytäntötutkimukseni lähtökohtiin: tutkimuksessa lähdin tarkastelemaan asiakkaiden 

arjen ulottuvuuksia toiminnallisuuden (Kipinä-ryhmä) kautta. Ihmisen fyysisessä ja 

aineellisessa olemisessa on kyse jokapäiväisen elämän perustarpeista. Ihmisen sosiaalisella 

ulottuvuudella puolestaan näkyy tarve olla yhteydessä muihin, joka yhdistyy myös 

tekemisen tasoon: sosiaalisia suhteita luodaan muun muassa työyhteisössä, asuinyhteisössä 

tai vapaaehtoistyössä. Niemelän mukaan ihminen toteuttaa elämäntarkoitustaan tekemällä 

ja toimimalla oppimiensa tapojen, perinteiden ja arvojen mukaan. Jos ihminen ei pysty 

toteuttamaan omaa olemustaan vastaavaa toimintaa, hän voi vieraantua omasta elämästään. 

Tästä näkökulmasta esimerkiksi työttömyys on ihmiselle vaikea paikka, koska se nostaa 

esiin oman tarpeettomuuden. (Niemelä 2009, 216, 219.) Tutkimani Kipinä-ryhmän 

keskiössä oli työttömyyden sijaan asunnottomuus, johon vaikutti kietoutuvan sekä 

aineellisia että sosiaalisia vaikutuksia. Ryhmäläisten osalta aineelliseen ulottuvuuteen 

voidaan liittää esimerkiksi asumistilanteen edistäminen, taloudellinen tuki ryhmän aikana 

ja sen jälkeen ja ryhmän toiminnallinen sisältö. Sosiaalinen ulottuvuus puolestaan voidaan 

liittää yhdessä tekemiseen, luottamukseen työntekijöihin ja toisiin ryhmäläisiin sekä 

asioiden jakamiseen. Asunnottomuus itsessään liittyy hyvin konkreettisella tasolla 



25 

 

elämisen aineelliseen ulottuvuuteen. Toisaalta asuminen on yhteydessä myös sosiaaliseen 

ulottuvuuteen, sillä ilman pysyvää kotia eläminen voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen 

arjen mahdollisuuksiin, kuten ryhmäläisten kertomuksista tuli esiin.  

6.2 Kipinä-ryhmän kokemukset ja valtaistumisen mahdollisuus 

 

Espoon Kipinän ryhmämuotoisessa aikuissosiaalityössä korostetaan jalkautuvaa työotetta 

ja yhdessä tekemistä: mennään sinne, missä asiakkaiden arki on. Vaikka kyse on 

ryhmämuotoisesta aikuissosiaalityöstä ja työote on yhteisöllinen, ryhmän tavoite vaikuttaa 

kuitenkin painottuvan yksilöllisten elämäntilanteiden muutokseen. Asiakkaiden kannalta 

valtaistuminen ryhmämuotoisessa sosiaalityössä määrittyy tällöin elämänhallinnan ja 

elämänlaadun muutoksissa. Toisaalta tutkimusprosessin aikana on pohdittu myös 

rakenteellisten muutosten mahdollisuutta. Yksilökohtaisten vaikutusten ohella Kipinä-

toimijoiden kokouksissa on puhuttu jopa rakenteellisten vaikutusten mahdollisuudesta, jos 

ammattilaisten yhteistyöllä Kipinä-toiminnassa pystytään esimerkiksi parantamaan 

palvelujärjestelmän toimintaa. Yksilökeskeinen valtaistuminen istuu suomalaisen 

sosiaalityön perinteeseen, jossa on korostunut yksilötyön vahva asema. Suomalaisessa 

sosiaalityössä valtaistumisen näkökulma ja rakenteisiin vaikuttava sosiaalityö on nähty 

erillisenä osana asiakastyöstä (Kuronen 2004, 284). Näkisin, että ryhmämuotoisen työn 

liittämisessä yksilötyön rinnalle, voisi olla mahdollisuus tuoda rakenteellista vaikuttamista 

lähemmäs sosiaalitoimiston perustyötä. Näin ollen yhteisöllisen sosiaalityön näkökulmat 

eivät ehkä asettuisi niin kauas yksilötyöstä. 

Vaikka valtaistava arviointi ei ole ollut tutkimani Kipinä-ryhmän toteutuksen lähtökohtana, 

ryhmän toiminnassa oli mielestäni nähtävissä elementtejä Minna Kivipellon (2008) 

kuvaamasta valtaistavasta arvioinnista. Ryhmäläiset eivät olleet mukana vielä ryhmän 

suunnittelussa, mutta keväällä toteutettiin yhteinen arviointi osallistujien ja työntekijöiden 

kesken. Jos ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön asiakkaat pääsevät alusta alkaen mukaan 

toiminnan suunnitteluun, he pystyvät myös toimimaan paremmin toiminnan arvioitsijoina, 

kuten valtaistavassa arvioinnissa olisi tavoitteena. Näin toimien asiakkaiden ääni voisi 

läpäistä koko toiminnan kierron. Asiakkaita osallistavan arvioinnin lisäksi ryhmäläisten 

kohdalla voidaan mielestäni puhua myös itseymmärryksen lisääntymisestä ja jopa roolien 

muutoksesta, jotka liittyvät valtaistavaan arviointiin. Haastatteluista syntyi kuva 

muutoksen mahdollisuudesta, vaikka konkreettinen asumistilanne ei olisi muuttunut. 

Muutoksiahan oli tapahtunut myös muilla elämänalueilla. Osa ryhmäläisistä kuvasi muun 
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muassa arjen vaikutusmahdollisuuksiensa kohentuneen ja yhteyden sosiaalitoimistoon 

muuttuneen. Osa ryhmäläisistä oli löytänyt kokonaan uuden sosiaalisen verkoston ryhmän 

myötä. Kipinä-ryhmän myötä osallistujat olivat myös päässeet tuomaan esiin 

kokemuksiaan palvelujärjestelmän ristiriidoista ja keskustelemaan niistä työntekijöiden 

kanssa, mikä vaikuttaa isolta muutokselta verrattuna aiempaan yhteyteen viranomaisten 

kanssa. Haastatellut ryhmäläiset olivat ryhmän jälkeen tärkeässä roolissa myös 

suunnittelemassa uutta Kipinä-toimintaa sekä mukana aikuissosiaalityön päivien 

työpajassa ideoimassa ryhmämuotoisen sosiaalityön mahdollisuuksia. Ehkä oman tilanteen 

läpikäyminen ”samassa veneessä” olevien kanssa ja yhdessä tekeminen toivat 

itseymmärrystä ja uudenlaisia mahdollisuuksia arkeen? Vaikka keskityin tutkimuksessani 

asiakkaiden kokemuksiin, näkisin, että Kipinä-ryhmällä on ollut vaikutusta myös 

ammattilaisten ajattelutapaan. Työntekijöistä, jotka ovat olleet mukana Kipinä-

toiminnassa, kuvastui innostus omaa työtä kohtaan, mikä ei ole aina itsestäänselvyys 

aikuissosiaalityön tiukassa työtilanteessa. Liisa Hokkanen korostaa valtaistumisen 

prosessinäkökulmaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden osalta. Sosiaalityöntekijät 

joutuvat usein työskentelemään kunnallistalouden ja kunnan toimintakäytäntöjen paineen 

alaisina, mutta toisaalta kohtaavat ja tunnistavat asiakkaidensa erityistilanteet. Asiakkaiden 

elämässä työskentelyprosessin tavoite on tärkeä, sillä se auttaa jaksamaan tilanteen 

läpikäymisen ratkaisun löytämiseksi. Työntekijöille valtaistumisprosessi voi olla 

mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan tilanteen parantumiseen tilanteessa, jossa oman työn 

reunaehtoihin on laajemmin vaikea vaikuttaa. (Hokkanen 2009, 322.)  

Eräs tekijä Kipinä-ryhmässä koettuihin myönteisiin muutoksiin on saattanut olla 

työntekijöiden ja asiakkaiden välille muodostunut hyvä suhde.  Tutkimani ryhmän osalta 

yhteys asiakkaisiin oli ryhmämuotoisessa työskentelyssä yksilötyöhön verrattuna tiiviimpi. 

Näin ollen työntekijä ja asiakas muodostivat luottamuksellisen suhteen ja työntekijä pystyi 

saamaan paremman kokonaiskuvan asiakkaan elämäntilanteesta. Työntekijöiden ja 

ryhmäläisten välille vaikutti myös muodostuneen melko tasavertainen suhde, mikä ei ole 

itsestäänselvyys sosiaalityössä, jossa tasapainoillaan tuen ja kontrollin välillä. Tähän 

saattoi vaikuttaa luottamuksen ohella Kipinä-ryhmän jalkautuva työ, jossa mennään 

asiakkaiden arjen pariin tasavertaisiksi toimijoiksi. Työntekijöiden ja asiakkaiden 

suhteeseen vaikuttanee myös yhdessä toimiminen, joka on olennainen osa Kipinä-

toimintaa. Kun työntekijöiden kanssa pelataan ja laitetaan ruokaa, työskentelysuhde 

muotoutuu todennäköisesti toimistoympäristöä vapaamuotoisemmaksi. Ryhmämuotoinen 
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aikuissosiaalityö ei kuitenkaan ole vain pelejä ja kokkausta, vaan nämä toiminnalliset 

sisällöt ryhmässä vaikuttavat toimivan yhdessä tekemisen vahvistamisena varsinaisen 

asiasisällön rinnalla. Yksilön toimintavoiman kasvattaminen edellyttää luovaa 

yhteistoimintaa asiakkaan kanssa. Puitteita ei luoda valmiiksi, vaan asiakkaan on oltava 

mukana toimijana. (Kuronen 2004, 282.) Mielestäni tämänkaltainen valtaistumisen 

pyrkimys osuu pitkälti tutkimani Kipinä-ryhmän lähtökohtiin.  

6.3 Kyselylomakkeet ja yhteisarviointi  

 

Asiakkaiden kokemusten esiin tuomisen lisäksi käytäntötutkimukseni tavoitteena oli 

kehittää kyselyä Kipinä-ryhmien jatkoarviointia ajatellen. Kyselyn pohjana oli raakaversio 

ryhmän suunnitteluun tarkoitetusta välineestä, jonka asiakasosallisuutta koskevaan osioon 

pyrin valtaistumisen käsitteen avulla tuomaan jotakin uutta. (Ks. Liite 2.) 

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa huomasin keskittyväni kyselyn kehittämisen sijasta 

enemmän yhteisarviointiin, koska olin mukana kahden Kipinä-ryhmän 

arviointitilaisuudessa. Yhteinen keskustelutilaisuus vaikutti hyvältä keinolta arvioida 

ryhmän toimintaa työntekijöiden ja asiakkaiden kesken. Aloin jopa pohtia tarvitaanko 

ryhmäkyselylomaketta laisinkaan tai onko se sopiva väline Kipinä-toiminnan 

kehittämiseen. Tutkimuksen edetessä palasin kuitenkin ryhmän suunnitteluvälineeseen ja 

asiakasosallisuuden osio laajeni ”ryhmäkyselyksi”, joka voitaisiin toteuttaa 

haastattelurunkoni pohjalta. (Ks. Esimerkki tutkimushaastattelun muokkauksesta, Liite 4.) 

Koska kaikkien Kipinä-ryhmien osalta ei voida tehdä käytäntötutkimusta ja 

tutkimushaastatteluja, ryhmille yhteinen valtaistumiseen kiinnittyvä kyselylomake voisi 

toimia väylänä tiedon keräämiseen. Toisaalta Kipinä-ryhmissä on jo käytössä yksilöllistä 

elämäntilannetta kartoittava kysely, jonka Kipinä- ryhmien osallistujat täyttävät ennen ja 

jälkeen ryhmän. On siis mahdollista, että kysely kyselyn perään tuo liiallista 

päällekkäisyyttä. Näin ollen haastattelukysymyksistäni voidaan myös hyödyntää vain osia 

jo käytössä olevassa yksilökyselyssä, jos sille koetaan tarvetta. Sekä yksilöllisen tilanteen 

että ryhmäkokemusten kartoittaminen saattaisi kuitenkin tuottaa laajempaa tietoa ryhmien 

arviointia ajatellen. Ryhmäkohtaisen kyselyn ohella tai sen sijasta pitäisin kuitenkin 

erityisen tärkeänä toteuttaa yhteisarviointi jokaisen Kipinä-ryhmän jälkeen. Yhteisarviointi 

olisi vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jonka tavoitteena olisi tuoda esiin erityisesti 

osallistujien näkökulmia sekä kehittää ja arvioida yhdessä Kipinä-toimintaa. Kipinä-

ryhmän arviointi voisi siis tapahtua esimerkiksi seuraavasti: ryhmän viimeisellä 
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tapaamiskerralla täytettäisiin kyselylomakkeet ja vasta jonkin ajan kuluttua ryhmän 

päättymisen jälkeen järjestettäisiin yhteisarviointi jalkautumalla sosiaalitoimiston 

ulkopuolelle.  

6.4 Aikuissosiaalityön kehittämisen mahdollisuuksia 

 

Kipinä-ryhmäläisten tarinoiden kuuleminen ja Kipinä-toiminnan havainnointi toi itselleni 

inspiraatiota aikuissosiaalityön monista mahdollisuuksista. Toivottavasti se voi raportin 

myötä antaa sitä myös työyhteisölle. Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin tutustuminen 

on ollut mielenkiintoista, sillä löysin Kipinä-toiminnan kannalta kiinnostavan valtaistavan 

arvioinnin mallin, josta toivon myös olevan hyötyä työyhteisölle. Vaikka valtaistava 

arviointi ja valtaistuminen toimivat vain löyhänä teoreettisena kehyksenä 

käytäntötutkimuksessani, ne ovat herättäneet ajatuksia ja näkökulmia asiakkaiden 

osallisuudesta sosiaalityössä ja sen arvioinnissa.  

Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön päivillä toukokuussa 2013 keskusteltiin 

aikuissosiaalityön ristiriitaisesta tilanteesta ja siitä, miten olisi mahdollista tehdä ”oikeaa” 

sosiaalityötä toimeentulotukityön sijasta. Sosiaalityön ammattilaiset haluavat löytää 

keinoja toisenlaisen sosiaalityön tekemiseen talouden näkökulmaa korostavassa 

toimintaympäristössä. Käytäntötutkimukseni pohjalta näkisin, että ryhmämuotoinen 

aikuissosiaalityö Espoon Kipinässä on eräs vaihtoehto toisin tekemiselle. Espoon Kipinä-

toiminta on kehitteillä olevaa toimintaa, jonka muoto on avoin. Kyse on oikeastaan 

uudenlaisesta työotteesta ja ajattelutavasta, jota yritetään kehittää. Kipinän ohjausryhmän 

kokouksessa nostettiin esiin tärkeä asia: Kipinässä olisi tärkeää luoda ryhmiä tarpeeseen 

eikä yrittää kehittää liian tiukkoja rakenteita toiminnalle. Samanlaisia ajatuksia on ollut 

ilmassa useissa Kipinä-tapaamisissa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden taholta. 

Keskeistä olisi mielestäni säilyttää sosiaalityön asiakkaiden mukana olo koko prosessin 

ajan, jotta toimintaa ei alettaisi rakentaa ammattilaisilta asiakkaille päin. Olisiko Kipinän 

ohjausryhmässäkin paikka kokemusasiantuntijalle? 

Käytäntötutkimusprosessin aikana käydyissä keskusteluissa nousi esiin sosiaalisen 

näkökulman heikkous taloudellisen näkökulman rinnalla. Sosiaalityöntekijöiden parissa 

yhteiskunnallinen huoli voi näkyä sosiaalityön tehtävän mahdottomuutena, mistä 

keskusteltiin työyhteisössä myös oman käytäntöjaksoni aikana. Sosiaalityön 

tuloksellisuutta seurataan yhä enemmän uuden julkisjohtamisen näkökulmasta, jossa 

korostetaan kustannuksia ja vaikuttavuutta. Tällaisessa tilanteessa sosiaalityöntekijä on 
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ristiriitaisessa tilanteessa asiakkaiden tarpeiden ja oman organisaation ja yhteiskunnallisten 

velvollisuuksien kanssa. Sosiaalityötä määritellään yhä enemmän ulkopäin, jolloin 

asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden omille lähtökohdille ei jää tilaa ja sosiaalityön 

yhteiskunnallinen tehtävä voi kapeutua. (Juhila 2006, 93–95.)  

Yleistäminen tutkimukseni kaltaisesta pienestä aineistosta on mahdotonta, joten 

tutkimustani voi katsoa yhden Kipinä-ryhmän kokemuksena, joka on toivottavasti tuonut 

esiin asiakkaiden ääntä sekä joitakin kehittämisehdotuksia Kipinän jatkopolulle. Eräs niistä 

on mahdollisuus tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä, jos pystytään lähtemään liikkeelle 

aidosta yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Kuten ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä tutkinut 

Päivi Jouttimäki toteaa: kun asiakkaille tarjotaan uudenlaisia mahdollisuuksia, heistä voi 

löytyä yllättäviä voimavaroja (Jouttimäki 2011, 120). Vaikka innostusta Kipinä-toimintaa 

kohtaan vaikuttaa löytyvän monelta taholta, ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä kehitetään 

ahtaassa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi jalkautuminen toimistosta alueelle ja 

uudenlaisten työmuotojen sisäänajo vaativat oman aikansa. Aikuissosiaalityön ja Espoon 

Kipinän kehittäminen edellyttääkin kärsivällisyyttä ja pitkän aikavälin tavoitteiden 

asettamista. Toimintaa ei pitäisi joutua perustelemaan pelkästään taloudellisin perustein, 

vaikka todennäköisesti ryhmämuotoisella aikuissosiaalityöllä voi olla myös positiivisia 

kustannusvaikutuksia. Espoon ryhmämuotoinen aikuissosiaalityö on vielä alkutaipaleella, 

mutta samalla se vaikuttaa olevan koko ajan liikkeessä. Juuri tässä on mielestäni Kipinä-

toiminnan ydin: rakennetaan ja liikutaan yhdessä rohkeasti kohti muutosta.  
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Liite 1. 

POHJOISEN KIPINÄ SYYS 2012:  

 

YHDESSÄ KOHTI MIELEKÄSTÄ 

ASUMISTA 

RYHMÄMME TAVOITE: 

Ryhmään osallistuvat ja ryhmänohjaajat työskentelevät yhdessä, jotta mahdollisuudet 
pysyvän asunnon saamiseksi paranevat. Ryhmäläiset saavat tsemppiä ja vertaistukea 
myös toisiltaan.  

 

Ryhmässä selvitämme mm. vuokravelkoja ja laadimme niihin maksusuunnitelmat. 
Ohjelmassa myös hyvää oloa ja terveyttä, liikuntaa ja edullista ruoan laittoa.  

Mottomme on: Yhdessä tekemisen ja keskustelun avulla kohti todellisia tuloksia.   

POHJOISEN KIPINÄ 17.10.- 14.12.12 

17.10. ke klo 14-17 Aloitus ja Asunnottomien yöhön osallistuminen klo 17 eteenpäin 

24.10. ke klo 10-14 Tavoitteet ja omat suunnitelmat 

31.10. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittely 

07.11. ke klo 10-14 Liikuntaa 

14.11. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittelyä 

21.11. ke klo 10-14 Ruuanlaittoa yhdessä 

28.11. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittelyä 

05.12. ke klo 10-14 Jatkopolkujen pohtiminen, ryhmän jatko               

12.12. ke klo 10-14 Yhdessä tekemistä 

14.12. pe klo 14-16 Päätös ja Emyn joululounas 

Jokainen ryhmään osallistuva saa seutuliikenteen matkalipun sekä 9€/toimintakerta. Joka 

ryhmäpäivä osallistujat saavat kevyen lounaan.  

Toiminnan järjestää pohjoinen aikuissosiaalityö, Emy ry, Espoon asunnot Oy / 

Espoonkruunu ja Ejy ry / Voimanpesä  
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Liite 2.  

VÄLINE RYHMÄN SUUNNITTELUUN  

 

1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PAINOPISTEALUEET 

2. MITEN ASIAKASOSALLISUUS TOTEUTUU SUUNNITTELUSSA JA 

TOIMINNASSA 

- Asiakasosallisuus suunnittelussa 

- Miten asiakkaat ohjautuvat toimintaan 

- Miten asiakkaat vaikuttavat toiminnan muotoutumiseen ryhmän aikana 

3. TOIMINNAN TAVOITTEET (kuka tekee, mitä tekee, missä tekee, miten tekee) 

- Keskeiset tavoitteet 

- AIKATAULU 

- TOIMINNASSA MUKANA OLEVAT TAHOT 

- ERI TAHOJEN ROOLIT 

- OHJAAJIEN ROOLIT 

- PAIKKA/PAIKAT 

4. ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET TOIMINNASTA - Millä välineillä mitataan 

5. TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET TOIMINNASTA 

6. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - tulos 

7. VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 

VÄLINE RYHMÄN SUUNNITTELUUN  

 

8. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PAINOPISTEALUEET 

9. MITEN ASIAKASOSALLISUUS TOTEUTUU SUUNNITTELUSSA JA 

TOIMINNASSA 

- Asiakasosallisuus suunnittelussa 

- Miten asiakkaat ohjautuvat toimintaan 

- Miten asiakkaat vaikuttavat toiminnan muotoutumiseen ryhmän aikana 

10. TOIMINNAN TAVOITTEET (kuka tekee, mitä tekee, missä tekee, miten tekee) 
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- Keskeiset tavoitteet 

- AIKATAULU 

- TOIMINNASSA MUKANA OLEVAT TAHOT 

- ERI TAHOJEN ROOLIT 

- OHJAAJIEN ROOLIT 

- PAIKKA/PAIKAT 

11. ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET TOIMINNASTA - Millä välineillä mitataan 

12. TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET TOIMINNASTA 

13. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - tulos 

14. VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
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Liite 3. 

Tutkimushaastattelu Pohjoisen Kipinä- ryhmän 2012 kokemuksista 

Asuminen 

 Miten kuvaisit elämäntilannettasi ennen Kipinä- ryhmää?  

 Koitko saavasi apua asumistilanteeseen ryhmätoiminnasta? (mahdollinen 

vuokravelka, muut asumiseen liittyvät ongelmat tms.) 

 Mikä oli kokemuksesi mukaan tärkeintä asumisasian edistämisen kannalta 

ryhmätoiminnassa? 

Osallistuminen ja asioiden jakaminen  

 Miten koit asumisasioiden ja muiden asioiden käsittelyn ja jakamisen ryhmässä?  

 Saitko vertaistukea ryhmästä? 

 Onko ryhmätoiminnalla ollut vaikutusta asumisen ohella muille elämänalueille?  

 Minkälaisena koit ammattilaisten yhteistyön (aikuissosiaalityö, Emy, Espoon 

Asunnot) Toiko ryhmätoiminta sosiaalipalveluja lähemmäs arkeasi? 

 Miten kuvailisit sosiaalista verkostoasi ennen ryhmää? (perhe, ystävät, muut) Oliko 

ryhmällä vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin? 

Tekeminen, toiminta 

 Minkälaisena koit ryhmään liittyvän tekemisen? (terveys, liikunta, ruoanlaitto) 

 Vaikuttiko ryhmätoiminnan konkreettinen tekeminen omaan arkeesi? (arjen 

hallinta, arjen rytmi) 

 Lisäsikö ryhmätoiminta mielestäsi vaikutusmahdollisuuksiasi omassa arjessa? 

 Kannustiko ryhmässä tekeminen opettelemaan jotain uutta tai toiko se uusia 

ajatuksia?  
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Liite 4. 

Esimerkki tutkimushaastattelun muokkauksesta Kipinä-ryhmän kyselyksi 

Kipinä- ryhmän keskeinen teema (esimerkiksi asuminen, työllisyys, maahanmuutto 

tms.) 

 Miten kuvaisit elämäntilannettasi ennen Kipinä- ryhmää?  

 Mikä oli kokemuksesi mukaan tärkeintä asian edistämisen kannalta 

ryhmämuotoisessa työskentelyssä? 

Osallistuminen ja asioiden jakaminen  

 Miten koit kyseisen asian käsittelyn ja jakamisen ryhmässä?  

 Saitko vertaistukea ryhmästä? 

 Onko ryhmämuotoisella työskentelyllä ollut vaikutusta muille elämänalueille?  

 Minkälaisena koit ammattilaisten yhteistyön? 

 Toiko ryhmämuotoinen työskentely sosiaalipalveluja lähemmäs arkeasi? 

Tekeminen, toiminta 

 Minkälaisena koit ryhmään liittyvän tekemisen? (terveys, liikunta, ruoanlaitto tms.) 

 Vaikuttiko ryhmätoiminnan konkreettinen tekeminen omaan arkeesi? (arjen 

hallinta, arjen rytmi) 

 Lisäsikö ryhmämuotoinen työskentely mielestäsi vaikutusmahdollisuuksiasi 

omassa arjessa? 

 Kannustiko ryhmässä tekeminen opettelemaan jotain uutta tai toiko se uusia 

ajatuksia?  
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Liite 5. 

Saara Lipponen  
Helsingin yliopisto / Sosiaalitieteiden laitos 
 

Hyvät Pohjoisen Kipinä- ryhmän osallistujat 

Opiskelen sosiaalityöntekijäksi Helsingin yliopistolla ja teen opintojeni osana 

käytäntötutkimusta Espoon kaupungin eteläisessä aikuissosiaalityössä. Tutkimukseni on 

osa Espoon kaupungin ryhmätoimintojen kehittämistyötä. Tutkimusluvan olen saanut 

Espoon kaupungilta huhtikuussa 2013. Tutkimusaiheenani on: Aikuissosiaalityön 

ryhmätoimintojen vaikuttavuuden arviointi asiakkaiden valtaistumisen näkökulmasta. Jotta 

tutkimukseni voisi olla apuna ryhmätoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, toiveenani 

on haastatella Teitä ryhmätoiminnan asiakkaita ja tuoda esiin kokemuksianne toiminnasta 

ja sen vaikutuksista.   

Haastattelut tehdään yksilöhaastatteluina. Haastattelutilanne on luottamuksellinen: sen 

sisältöä hyödynnetään vain tutkimusraportissa ja tätä kautta ryhmätoiminnan 

kehittämisessä. Tutkimusraportissa tuodaan esiin tutkimusalue eli Espoon kaupunki, mutta 

henkilötietojen osalta käytetään keksittyjä nimi- ja ikätietoja. Haastattelunauhoitukset 

siirretään tietokoneelle ja kirjoitetaan auki, minkä jälkeen kirjallisia 

haastatteludokumentteja säilytetään tutkimusraportin valmistumiseen saakka. Nauhoitukset 

hävitetään viimeistään niiden auki kirjoittamisen jälkeen. Tutkimusraportti esitellään 

Helsingin yliopistossa käytäntötutkimuskurssilla sekä Espoon kaupungin sosiaalitoimessa. 

On myös mahdollista, että tutkimusraportti tai sen osia julkaistaan internetissä. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja Teillä on mahdollisuus kieltäytyä 

haastattelusta tai keskeyttää se, jos koette sen tarpeelliseksi.   

Pyydän Teiltä ystävällisesti lupaa haastatteluun. Kokemustietonne ryhmätoiminnasta olisi 

tutkimuksen ja työn kehittämisen kannalta arvokasta. Annan mielelläni lisätietoa 

tutkimuksesta. 

 

Ystävällisin terveisin ja yhteistyöstä kiittäen, 

 

 

Päivämäärä   Allekirjoitus   

 Nimenselvennys 
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Annan suostumukseni tutkimushaastatteluun ja sen käyttöön tutkimusaineistona. 

 

 

Päivämäärä  Allekirjoitus   

 Nimenselvennys   

 


