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1. TIIVISTELMÄ
Soile Vuorinen: Kuntoutujan muotokuvia: kokemuksia ja näkemyksiä

urasuunnittelukursseilta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, ammattikasvatuksen

tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampereen yliopisto. 61 s. 2 liitettä.

Tutkimukseni kohteena olivat liikenneonnettomuus-, työtapaturma- ja

ammattitautipotilaat ja heidän käsityksensä ja kokemuksensa siitä, millä

tavoin he ovat kokeneet kuntoutusprosessin elämänhallintaan vaikuttavana

tekijänä ja millä tavoin tämä kokemus on vaikuttanut prosessin

onnistumiseen.

Tutkimukseni tavoitteena oli tuoda esille kuntoutusasiakkaiden kokemuksia ja

omakohtaisia näkemyksiä siitä, kuinka tärkeää kuntoutusprosessin

onnistumiselle on elämänhallinnan tunteen ja itsemääräämisoikeuden

säilyminen.  Tavoitteena oli tuoda kuntoutustyötä tekevien kollegoiden tueksi

ja keskustelun pohjaksi myöskin ajatuksia oman työn kehittämisestä niin, että

voisimme ottaa paremmin huomioon kuntoutuja-asiakkaiden erilaisia tapoja

työstää kuntoutusprosessia.

Tutkimusaineistonani oli urasuunnittelukurssin aikana syntynyt

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan liittyvä aineisto, kurssilausunnot

sekä haastattelu.  Tutkimusmenetelminä aineiston analysointi sekä

teemahaastattelu.

Tutkimustuloksena syntyi erilaisia kuntoutujan muotokuvia.  Niiden avulla

muodostui erilaisia tyyppejä, joilla oli erilainen lähtötilanne, erilainen

elämänhallinnan ote, erilainen prosessointi- ja työskentelytapa ja erilaiset

selviytymisstrategiat.  Kuntoutujan muotokuvat nimesin seuraavasti:

ajautujat, myhäilijät, työstäjät ja raivaajat.

Avainsanat: kuntoutus, elämänhallinta, empowerment, ohjaava koulutus,

urasuunnittelu



5

Minä uskallan kulkea sumussa.

En halua jäädä paikalleni

vain siksi

että pelkään tuntematonta.

Vaarallisempaa on

virheiden tekemisen pelossa

jäädä odottamaan

kunnes kaikki kirkastuu

ja pelkän odottamisen turruttamana

menettää kykynsä uskaltaa.

Pysähtyneessä tilassa

pysähtyy myös kaikki kasvu.

Minä en halua

odottaa elämäni ohi.

Minä uskallan astua uuteen

koska en halua enää

elää vanhassa.

Minä uskaltaudun

vieraaseen ja epätavalliseen,

sen tuskiin ja sen iloihin.

Minä haluan tietoisesti

asettua alttiiksi muutoksille

ahdingosta ja epävarmuudesta välittämättä.

Minä kohtaan vaatimukset,

taistelen pelkoni kanssa

ja päästän mielikuvitukseni valloilleen.

Minä kehin itseni auki

ja uskallan ottaa selvää,

mitä kaikkea minussa vielä nukkuu.

Ulrich Schaffer.
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2.  JOHDANTO

Tämä tutkimus on tehty siksi, että ymmärtäisin paremmin

kuntoutujaopiskelijoiden ajatuksia kuntoutusprosessista, sen merkityksestä

heidän omassa elämässään ja että osaisin tämän jälkeen kehittää

urasuunnittelukurssin opetussisältöjä ja opetusmenetelmiä niin, että tarpeet

ja tarjonta vastaisivat paremmin toisiaan.  Tässä tutkimuksessa tutkimuksen

kohteena ovat urasuunnittelukurssille osallistuneet kuntoutujat ja heidän

kokemuksensa kuntoutusmahdollisuuksien arviointivaiheesta.

Tutkimukseni taustalla on holistinen ihmiskuva.  Tässä työssä se tarkoittaa

sitä, että uskon ihmisen olevan oman elämänsä paras asiantuntija; hänen

itsensä käsissä ovat erilaisten itseä koskevien ongelmien ja niiden

ratkaisemiseen tarvittavien päätösten avaimet.  Rauhala (1989) toteaa, että

kokonaisvaltainen, holistinen ajattelutapa kuvaa aktivoivaa kuntoutusta,

jolloin ihminen nähdään tajunnallisena, kehollisena ja situationaalisena

kokonaisuutena (Rauhala, 1989, 29-39.)

Tutkimukseni taustateorioita ovat  elämänhallinta- ja empowerment –teoria.

Kuvaan teorioita tarkemmin erillisessä kappaleessa.

Työni rakentuu hermeneuttisen tieteentradition varaan. Tämä sen vuoksi,

että tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ihmisen kokemusmaailmaa,

niitä esillä tai piilossa olevia ratkaisumalleja, joita ihminen etsii ja löytää yksin

tai tuettuna. (Varto, 1992.)

Tutkimukseni kohteena ovat omat oppilaani, kuntoutujat Tampereen

Aikuiskoulutuskeskuksessa.  He ovat etupäässä Vakuutuskuntoutus VKK

ry:n asiakkaita. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavalla

kurssilaiset kokevat oman motivaationsa kuntoutusprosessiin osallistumiseen

ja minkälaisena he kokevat oman hallinnan tunteensa tässä prosessissa.

En pyri tällä työlläni yleistettävyyteen sinänsä.  Tapaustutkimuksena pyrin

selvittämään nimenomaan tämän kuntoutujaryhmän näkemyksiä ja
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kokemuksia.  Yleistettävyys voi tulla siitä, mikä määrittely tässä annetaan

asiakkaan näkökulmaksi, sen arvoksi kuntoutustyössä ja miten sitä voisi

hyödyntää asiakastyössä.

Yleistämisen  sijaan pyrin tuomaan esille kuntoutuksen haasteita ja näköaloja

nimenomaan ihmisen näkökulmasta.  Erityisesti sitä, mitä haasteita se

asettaa kuntoutusammattilaisen ammattitaidon kehittymiselle, eri

ammattilaisten väliselle yhteistyölle ja koulutukselle.   Pohdin lisäksi sitä,

miten erilaisella orientaatiolla  kuntoutusprosessiin tulevilla ikään kuin ”säilyy”

koko ajan sama ote.  Eikö kuntoutusinterventiolla ole siihen juurikaan

vaikutusta?  Vai pitäisikö pohtia sitä, mitä on ”oikea-aikainen” kuntoutus?

Tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, että olen itse

urasuunnittelukurssin suunnittelija, kouluttaja ja koulutuslausuntojen

pääasiallinen laatija.  Haastattelut suoritin myös itse.  Näin ollen en ole

objektiivisessa suhteessa tutkimusaineistooni.  Olen kuitenkin tietoisena tästä

pyrkinyt kaikissa vaiheissa välttämään liian tunnevaltaista suhtautumista ja

osoittamaan näin lukijalle mahdollisimman aidon ja totuudenmukaisen kuvan

tutkittavasta ilmiöstä.  Tutkimustuloksissa ja etenkin pohdintakappaleessa

näkyy tutkijan oma asennoituminen kuntoutujan subjektiuteen ja sen

merkitykseen kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta. En näe omaa

rooliani tässä tutkimustyössä kuitenkaan ongelmana, koska intressini ovat

urasuunnittelukurssin kehittämisessä ja kuntoutujan aseman parantamisessa

ja uskon, että tämä työ lisää ymmärrystä kuntoutustyön kehittämistyössä.

Haluan osoittaa edellä olevan runon kiitokseksi kaikille niille

urasuunnittelukurssilla kohtaamilleni ihmisille; niille, joiden kanssa olen

kulkenut pätkän matkaa etsien, pohtien ja ratkaisten ei elämää suurempia,

mutta merkittäviä asioita; niille, joilta olen oppinut opettajan työssä arvokkaita

asioita, kuten nöyryyttä, herkkyyttä ja avoimuutta.
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3. TUTKIMUKSEN KOHDE

Tämä on siis tapaustutkimus viidelle urasuunnittelukurssille osallistuneiden

38 henkilön kokemuksista Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa vuosina

1996-2001.  Olen kerännyt tutkimusaineistoni siten, että tutkin jokaisen

kuntoutujan kuntoutusprosessista laadittuja koulutuslausuntoja ja haastattelin

viittä kurssille osallistunutta syvällisemmin teemahaastattelumenetelmän

avulla. Olen analysoinut aineistoa siten, että olen etsinyt

koulutuslausunnoista erilaisia orientaatioita, odotusarvoja ja tunnelmia sekä

koulutuksen toteutusvaiheen erilaisia sisältöjä sekä jatkosuunnitelmien välisiä

eroja.  Analyysiani syvensin haastattelun avulla.  Näiden ulottuvuuksien

avulla muodostin erilaisia ryhmiä, tyyppejä, jotka nimesin ajautujiksi,

myhäilijöiksi, työstäjiksi ja raatajiksi.

Olen tässä luvussa selvittänyt urasuunnittelukoulutuksen sisältöä ja

tavoitteita Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen toteuttamana, jotta lukija

ymmärtää, mistä tässä kuntoutusprosessissa on kysymys.  Tavoitteena on

tämän tutkimuksen avulla löytää keinoja urasuunnittelukoulutuksen

kehittämiseksi niin, että se paremmin vastaisi kuntoutujan tarpeita juuri siinä

kuntoutusprosessin vaiheessa, jossa hän useimmiten koulutuksen aikana on.

Vakuutuskuntoutus VKK ry:n toiminta ei varsinaisesti ole tämän tutkimuksen

kohteena, mutta haluan esitellä tässä luvussa myös sen toimintaa ja asemaa

koko kuntoutuskentässä, jotta lukijalle muodostuisi kuva siitä, millä alueella

tutkittava koulutus ja sen opiskelijat tässä kokonaisuudessa ovat.

3.1.   KUNTOUTUSASIAKKAAT TUTKIMUKSEN KOHTEENA

Kuntoutusasiakkaan roolin kuvausta ei kovin paljon ole saatavilla.

Kuntoutusprosessien tutkimusta on enemmän tehty vaikuttavuuden ja

tehokkuuden näkökulmasta  (Riipinen 1991; Aho & Nätti & Suikkanen 1996;

Poutanen 2000) ovat lähestyneet työttömille ja vajaakuntoisille tarjottavia
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palveluja vaikuttavuuden näkökulmasta.  Kuntoutusta käsitteleviä tutkimuksia

on tuotettu työhallinnon julkaisusarjassa, yliopistojen julkaisuissa sekä

vakuutuslaitosten kuntoutuslaitosten ja työklinikoiden omissa

tutkimusohjelmissa.

Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut kuntoutusasiakkaan kokemuksista ja

arvioinneista sen vuoksi, että haluan kehittää omaa työtäni

urasuunnittelukurssin kouluttajana ja koulutussuunnittelijana ja siksi, että

uskon lujasti elämänhallinnallisten tekijöiden merkitykseen

kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta.  Jos kuntoutusprosessi

toteutetaan niin, että kuntoutuja kokee olevansa oman elämänsä asiantuntija

ja subjekti, hän sitoutuu kuntoutussuunnitelmaansa ja motivoituu sitä

toteuttamaan.

3.2.    URASUUNNITTELUKURSSI

Urasuunnittelukurssi on suunniteltu ryhmämuotoiseksi

ammatinvalintaprosessiksi Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n asiakkaille, joita

ovat työ- ja  liikennetapaturmassa loukkaantuneet, ammattitautipotilaat sekä

työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat asiakkaat.  VKK koordinoi kaikkien

vakuutuslaitosten tapaturma- ja ammattitautipotilaiden ammatillista

kuntoutusta ja luo näin koko maahan yhteneväistä ja tasapuolista

ammatillisen kuntoutustarpeen selvittämistä, toteutumista ja seurantaa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on yksi VKK:n käyttämistä

koulutusorganisaatioista, jotka palvelevat juuri ammatillisten

kuntoutusmahdollisuuksien selvitystyössä eri vakuutusyhtiöiden asiakkaita.

3.2.1.  URASUUNNITTELUKURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Urasuunnittelukurssin tavoitteena on työelämään paluun turvaaminen

etsimällä yhdessä tapaturma-, liikennevahinko- ja ammattitautipotilaiden
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kanssa työllistymis- ja koulutusvaihtoehtoja.  Urasuunnittelu on

ammatinvalinnanohjausprosessi, jossa menetelminä käytetään yksilö- ja

ryhmäohjausta, testauksia sekä työelämään tutustumisjaksoja.

Urasuunnittelukurssi toteutetaan voimavarasuuntautuneella otteella, jossa

jäljellä oleva työkyky ja ihmisen omat voimavarat ja kyvyt pyritään ottamaan

mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.  Ammatinvalintaprosessissa

asiakkaan subjektius on keskeinen tekijä.  Ratkaisukeskeinen ja

tulevaisuuteen suuntaava yksilöohjaus on myös niin urasuunnittelukurssin

kuin kaiken muunkin ohjaavan koulutuksen runko.

Kurssi kestää neljä kuukautta.  Tästä ajasta noin puolet opiskellaan

työelämässä; tutustutaan eri vaihtoehtoihin ja testataan omaa työkykyä, omia

toiveita ja ajatuksia ammatinvalintaprosessin tueksi.

Urasuunnittelukurssin keskeiset sisältöalueet ovat:

Ammatillinen suuntautuminen

Työelämätietous

Työelämän valmiudet

Aikuiskoulutusmahdollisuudet

Opiskeluvalmiudet

Työnhakuvalmiudet

Työelämäjaksot

Näiden teemojen kautta syvennetään tietoa työelämästä ja omista

mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista työelämässä.  Lisäksi parannetaan omia

valmiuksia työnhakuun, opiskeluun ja työelämässä menestymiseen liittyvissä

asioissa.  Omat voimavarat ja kyvyt sekä omat toiveet ja odotukset ovat

lähtökohtana näitä sisältöalueita käsiteltäessä. Liitteenä

urasuunnittelukurssin sisältörunko. (Liite 2).
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3.3.  VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK RY.

Vakuutuskuntoutus VKK r.y. on perustettu vakuutusalan yhteiseksi

palveluyritykseksi vuonna 1964.  Nimi oli vuoteen 2000 saakka Vakuutusalan

kuntouttamiskeskus.  VKK:n jäseniä ovat Liikennevakuutuskeskus,

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto sekä Työeläkevakuuttajat TELA. VKK:n

asiakkaina ovat  em. organisaatioihin kuuluvat vakuutusyhtiöt ja heidän

kuntoutusta tarvitsevat asiakkaansa.  VKK:n tehtävänä on ohjata , neuvoa ja

tukea asiakkaidensa kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta

palveluohjauksen keinoin.  Tämän lisäksi VKK kehittää yhteistyötä

viranomaisten, palveluntuottajien ja asiakasjärjestöjen kanssa sekä edistää

kuntoutukseen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta.

Kuntoutusasiakkaiden asiat tulevat VKK:n käsittelyyn etupäässä vakuutus- ja

työeläkelaitosten aloitteesta.  Tämän toimeksiannon perusteella VKK

selvittää asiakkaan kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia.  Mikäli asiakkaalla

selvitysten perusteella näyttää olevan edellytyksiä ja tarvetta ammatilliseen

kuntoutukseen, VKK antaa asiasta syntyneestä suunnitelmasta

kuntoutussuosituksen toimeksiantajalle.

Aloite voi tulla tietysti myös asiakkaalta itseltään, työviranomaiselta tai

terveydenhuollon taholta, jolloin asia etenee samalla tavalla VKK:n selvitettyä

kuntoutustarpeen ja edellytykset.  Työote kuntoutusprosessin ohjauksessa

on asiakkaan omia voimavaroja hyödyntävä.   Tästä työotteesta käytetään

myös nimitystä kuntoutusluotsaus. VKK r.y:n toimisto käyttää

kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien arvioinnissa kuntoutusta järjestävien

organisaatioiden palveluja esim. kuntoutustutkimukset kuntoutuslaitoksissa,

työ- ja koulutuskokeilut klinikoilla tai oppilaitoksissa sekä

ammatinvalinnanohjauspainotteiset kurssit aikuiskoulutuskeskuksissa.

VKK:n kuntoutussuunnittelijat ovat läheisessä yhteistyössä alueensa

yhteistyöverkostoon eri arviointitoimenpiteiden aikana.  Kuntoutuja-

asiakkaiden kanssa laaditaan työelämään paluun turvaamiseen tähtääviä

kuntoutussuunnitelmia.  Kuntoutussuunnitelma voi sisältää
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koulutussuunnitelmia, työhönvalmennussuunnitelmia, työ- ja

koulutuskokeilusuunnitelmia tai suoria työllistymissuunnitelmia.  VKK:n

kuntoutussuunnittelijat antavat syntyneistä suunnitelmista lausuntoja

vakuutuslaitoksille, jotka tekevät korvauspäätökset.  Korvauspäätösten

perusteella kuntoutuja-asiakas siirtyy kuntoutuksen toteutusvaiheeseen

aloittamalla opinnot tai työskentelyn vaikkapa työhönvalmennuksen turvin.

Näiden kuntoutustoimenpiteiden tarkoituksena on tukea asiakasta takaisin

työelämään.

Uusia toimeksiantoja VKK:lla oli vuoden 2000 toimintakertomuksen mukaan

907.  Lisäksi uudelleen vireille tuli 423 aiemmin poistettua asiaa, joten

käsittelyyn tuli yhteensä 1330 asiakkaan kuntoutusasiaa.  Näistä uusista

toimeksiannoista tapaturmavakuutuksesta oli 875 , liikennevakuutuksesta

408 ja työeläkevakuutuksesta 19 tapausta.  Kuntoutustarpeen perusteena

olevia pääasiallisia vammoja tai sairauksia uusissa toimeksiannoissa ovat

alaraajan vammat, yläraajan vammat, allerginen kosketusihottuma, astma,

allerginen nuha, muut ihosairaudet, selkärangan vammat ja aivovammat.

(VKK:n toimintakertomus, 2000.)

4.  TUTKIMUKSEN TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA

Tässä luvussa tarkastelen ensin kuntoutuksen historiaa, synnyn perusteluita

ja yhteiskunnallisia vaikuttimia.  On hyvä tutustua niihin lähtökohtiin ja

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa tämänkaltainen toiminta sai alkunsa.

Historiallista taustaa vasten on helpompi hahmottaa nykyisen

kuntoutustoiminnan kehitystä vajaakuntoisten huollosta yksilölähtöiseen

toimintamalliin.

Seuraavaksi tuon esille joitain kuntoutuskäsitteen määrittelyjä, jotka auttavat

lukijaa hahmottamaan, millä sosiaalivakuutuksen alueella tässä

tutkimuksessa liikutaan.
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Tämän jälkeen siirryn käsittelemään nykypäivän yhteiskunnallista

keskustelua kuntoutuksen tavoitteista ja haasteista.  Viime vuosina on

keskustelua käyty työn oikeudesta,  koulutuksen integraatiosta ja

vammaisten tasa-arvoisesta kohtelusta.  Kuvaan myös ohjaavan koulutuksen

opetussuunnitelmaa ja kuntouttavan koulutuksen tavoitteita.

Ohjaavassa koulutuksessa opiskelijan oma panos ja motivaatio on erityisen

tärkeä sen vuoksi, että koulutus perustuu oman elämän suunnitteluun ja

siihen liittyvien ratkaisujen ja päätösten tekemiseen.  Motivaatioteoreettisia

näkökulmia on sen vuoksi syytä ottaa teoreettiseen viitekehykseen mukaan.

Tämä tutkimus toisaalta nojaa hyvin paljon myös elämänhallinnan tunteen

tunnistamiseen ja sen vaikutuksen analysointiin tässä tutkittavassa

aineistossa.  Myös empowerment eli voimaantuminen on tässä

tutkimuksessa soveltuva teoreettinen näkökulma.

4.1.   KUNTOUTUKSEN HISTORIALLISTA TARKASTELUA

Aini Tossavainen (1996, 11) on kuvannut kuntoutuksen historiaa jakamalla

sen erilaisiin kehitysvaiheisiin.  Viimeisten sadan vuoden aikana hänen

mukaansa ollaan eletty a) armeliaisuuden, b) invalidihuollon ja c)

kuntoutuksen yksilölähtöisen toimintamallin jaksot.  Armeliaisuus tarkoitti

köyhäinapua ja vaivaishoitoa, jonka kohteina olivat yhteiskunnan

puutteenalaiset kansalaiset.  Invalidihuollon piiriin mahtuivat vain sairaat ja

vaivaiset ihmiset eli heille annettiin yhteiskunnallista apua ilman velvoitetta

työntekoon. Toisaalta heille järjestettiin työntekomahdollisuuksia kykyjensä

mukaan ns. työtuvilla.  Kuntoutuksen asiakaslähtöisyys on selkeimmin vasta

viimeisen vuosikymmenen todellisuutta.  Sen mukaan kuntoutettavasta tuli

kuntoutuja ja toiminnan subjekti.  Hän kuvaa näitä jaksoja osaksi maamme

yhteiskunnallista muutosprosessi. (Tossavainen, 1996, 11.)

Alkuvaiheessa kuntoutus käsitettiin vain taloudelliseksi etuudeksi.  Katsottiin,

että hoitoa, koulutusta, apuvälineitä tai muuta palvelua on saatavissa ns.
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avoimilta markkinoilta ja kuntoutuksen tehtävänä oli vain luoda taloudelliset

mahdollisuudet sille, että kuntoutujalla on mahdollisuus maksaa tarvittavat

kustannukset.   1960 –luvulla oivallettiin, että kyse on paljon muustakin, kuin

maksusitoumuksien saamisesta (Niemi, 1986, 60.)

1800-luvulla ja vielä 1930-luvun alkupuolella vammaisuus oli hyvin

marginaalinen ongelma yhteiskunnallisessa keskustelussa.  Keskustelua

kävivät lähinnä ne ammattiryhmät, jotka olivat suoraan kosketuksissa

vammaisten kanssa.  Yhtenäistä vammaiskäsitettä ei myöskään ollut.  Ei

myöskään yhtenäistä vammaishuoltoa, jota olisi säädelty lainsäädännöllä.

(Harjula, 1994, 221).

Kuntoutustoiminnan kehittymisen kannalta merkittävässä asemassa olivat

tämän vuosisadan alkupuoliskolla eri vammaisjärjestöt, joita perustettiin

runsaasti ajamaan edustamiensa vammaisryhmien lääkinnällistä,

ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta.  Monet niistä tehtävistä, joita

vammaisjärjestöt aluksi suorittivat, ovat myöhemmin siirtyneet yhteiskunnan

vastuulle. Voidaan todeta,  että vammaisjärjestöjen merkitys kuntoutus-

toiminnan kehitystyössä on ollut huomattavan suuri. (Tossavainen, 1996, 13.)

Kuntoutuksen kokonaisjärjestelmää on kehitelty Suomessa niin kauan kuin

kuntoutusta on ollut olemassa.  Kolme erityistä vaihetta ovat vuodet 1966,

1979 ja 1990.  Perustavaa laatua olevia kuntoutusuudistuksia on tapahtunut

siis noin kymmenen vuoden välein. (Vilkkumaa, 1991, 81).   Hän toteaa

edelleen, että näissä uudistuksissa kuntoutustoimintojen sisältö on muuttunut

aika paljon, vaikka hallinto ja lainsäädäntö eivät juuri ole uudistuksissa

heilahtaneet.

Kuntoutuksen ensimmäinen kasvuvaihe ajoittui 1960-luvun puoliväliin

työeläkejärjestelmän ja sairausvakuutuksen säätämisen aikoihin.  Tällöin

tulivat voimaan myöskin lait tapaturma- ja liikennevakuutuksen

kuntoutuksesta, perustettiin Vakuutusalan kuntouttamiskeskus (nyk.

Vakuutuskuntoutus ry) ja Kelan kuntoutusosasto. (Vilkkumaa, 1991, 77.)
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Hallituksen esityksessä uusiksi kuntoutuslaeiksi vuodelta 1990 on lain

perusteluissa määritelty:

”Kuntoutustoimenpiteiden avulla pyritään siihen, että kansalaiset voivat

osallistua työelämään ja selviytyä elämän muista vaatimuksista kykyjensä ja

ikänsä edellyttämällä tavalla entistä paremmin ja entistä pitempään. Hyvin

toimiva kuntoutus lisää kansalaisten aktiivin elämisen mahdollisuuksia ja

vastaavasti vähentää tarvetta siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle tai muiden

pitkäaikaisetuuksien piiriin.  Kuntoutuksella pyritään myös ylläpitämään

kansalaisten toimintakykyä niin, että he voisivat mahdollisuuksien mukaan

elää mahdollisimman pitkään omatoimisesti joutumatta turvautumaan

laitoshoitoon”. (Tossavainen, 1996, 16.)

Kuntoutuksen lähtökohtana on aikaisemmin ollut lähinnä menetyksen

korvaaminen.  Kuntoutus on ollut siis korvaavaa toimintaa vahingon tai

sairastumisen esiin tullessa.  Se voidaan nähdä uusien mahdollisuuksien

tarjoamisena vajaakuntoisille ja vammaisille kiinnittyä yhteiskunnan

aktiivitoimintaan.  Ristiriitaa on herättänyt kuntoutuksen yksilöllinen leima.

Yhteiskuntapolitiikkaan sisältyneet jakokriteerit ovat olleet luonteeltaan

pääasiassa kollektiivisia (kansalaisuus, työsuhteet).  Yhteiskuntapolitiikka on

ollut ryhmäkohtaisiin, suhteellisen yleisiin kriteereihin perustuvaa toimintaa.

Kuntoutuksessa on kuitenkin korostettu yksilöllisyyttä.  Toisaalta

kuntoutuspäätökset halutaan tehdä kollektiivisten periaatteiden mukaan,

mutta toisaalta lähestyä asiaa yksilöllisistä tarpeista lähtien. (Suikkanen  &

Piirainen, 1995, 301-303.)

Kuntoutustoiminnan kehityskaarta tarkasteltaessa havaitaan, että se on

muuttunut selkeästi järjestelmäkeskeisyydestä asiakaskeskeiseen

toimintaan.    Järjestelmäkeskeisen toiminnan vallitessa asiakas nähtiin

toiminnan kohteena, joka kyselemättä noudatti asiantuntijan antamia ohjeita.

Tälle ns. kliiniselle paradigmalle vastakkaista toimintamallia nimitetään

kuntoutujakeskeiseksi silloin, kun halutaan korostaa kuntoutujan subjektiutta

ja hallinnan tunnetta oman kuntoutusprosessinsa suunnittelussa ja

toteutuksessa. (Järvikoski, 2000, 249.)
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4.2   KUNTOUTUKSEN KÄSITTEESTÄ

WHO:n määritelmä (1981) määrittelee kuntoutuksen seuraavasti:  “kuntoutus

käsittää kaikki ne toimenpiteet, joiden tavoitteena on vähentää

vajaakuntoisuuden vaikutuksia yksilöön ja mahdollistaa vajaakuntoisen

integroitumisen yhteisöönsä.  Kuntoutuksen tavoitteena on sen lisäksi, että

vajaakuntoisia valmennetaan ja autetaan sopeutumaan yhteisöönsä, myös

vaikuttaa vajaakuntoisten välittömään ympäristöön ja koko yhteiskuntaan

heidän sosiaalisen integroitumisensa helpottamiseksi.  Vajaakuntoisten

itsensä,  heidän perheidensä ja lähiympäristöjensä tulee voida osallistua

kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tavoitteena keskinäinen

sopeutuminen.”

Asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja

tukitoimista (759/87, 14 §) todetaan kuntoutusohjaukseen kuuluvan

vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen

henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä tukitoimenpiteistä

tiedottaminen.

Tapaturmavakuutuslain mukainen kuntoutus määritellään sellaisten

toimenpiteiden kokonaisuudeksi, jolla edistetään ja tuetaan kuntoutujan

työhönpaluuta ja työstä suoriutumista, ehkäistään, poistetaan ja vähennetään

työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia haittoja sekä ylläpidetään ja parannetaan

hänen itsenäistä suoriutumiskykyään (Vuoristo, 2001, 52.)

Järvikosken mukaan kuntoutustoiminnassa ”vajaakuntoisuuden” käsitettä

tulisi laajentaa ”elämänhallinnan” käsitteen suuntaan myös sisällöllisesti.   Se

ottaa huomioon paremmin ja laajemmin yhteiskunnalliset tekijät, epävakaat

työmarkkinat ja todelliset mahdollisuudet.  Hän toteaakin hyvin, että

yksilölliseen vajaakuntoistumisprosessiin – on se sitten pitkäaikaissairauden,

äkillisen vammautumisen, työssä jaksamattomuuden, työttömyyden tai
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sosiaalisen huono-osaisuuden aiheuttama – liittyy useimmiten yksilön

kokemus hallinnan menetyksestä. (Järvikoski, 1994, 202-203.)

Laajasti käsittäen kuntoutusta on kaikki se aktiviteetti, mikä auttaa henkilöitä

parantamaan työ- ja/tai toimintakykyään, lisäämään heidän

työmarkkinakelpoisuuttaan tai nostamaan heidän omanarvontunnettaan.

Itsetunnon kohentamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat myös kuntoutusta

4.3. KUNTOUTUKSEN HAASTEITA

Subjektius on ajan haasteista suosituin.  Yksilön osallistumisen tukeminen on

kuntoutukselle leimallisempaa kuin monille muille yhteiskuntapolitiikan

lohkoille.   Asiakaslähtöisyys edellyttää kuntoutujan osallistumista,

subjektiutta.  Se on keskeisempää kuin mihin sosiaalivakuutusjärjestelmä

pystyy, koskapa järjestelmää normitetaan hyvinkin keskitetysti.

Ilpo Vilkkumaa toteaa kuntoutujan muuttuvaa roolia käsittelevässä

kirjoituksessaan mm. että kuntoutuksessa on aina kysymys vaihtosuhteesta

ja vuorovaikutuksesta yksilön (kuntoutujan) ja yhteiskunnan

(kuntoutuspalvelujen) välillä.  Tässä on yksi erittäin tärkeä haaste

kuntoutusta järjestäville ja toteuttaville organisaatioille.  Kuinka saada aikaan

todellista vuorovaikutusta ja sen kautta rakentavia ja toteuttamiskelpoisia

kuntoutussuunnitelmia ja –ohjelmia? (Vilkkumaa, 1997, 7.)

Kuntoutujan subjektiudesta kirjoittaa myöskin Aini Tossavainen ja toteaa, että

yksilöstä lähtevän toimintamallin korostuminen kuntoutustoiminnassa

merkitsee sitä, että yksilölliset tavoitteet asetetaan kuntoutujan

kokonaistilanteen pohjalta.  Hän painottaa myöskin, että kuntoutuspalvelujen

saaminen ei saisi riippua pelkästään työkyvyn saavuttamisesta ja

ansaitsemiskyvyn palautumisesta, vaan siitä, miten kuntoutujan omat

voimavarat ja kyvyt saadaan parhaiten käyttöön hänen oman elämän

hallintansa lisäämiseksi tasa-arvoisena kansalaisena.  Mielestäni hän

kiteyttää kuntoutustyöntekijän tehtävän oivallisesti sanomalla, että
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kuntoutustyöntekijän perimmäisenä tehtävänä on vajaakuntoisen ihmisen

toivon, motivaation ja tahdon palauttaminen. (Tossavainen, 1996, 15.)

Suikkanen ja Piirainen toteavat ajan haasteena myöskin, että kuntoutuksessa

on tarvetta siirtyä sellaiseen politiikkaan, missä henkilön palkkatyön ja

toimeentulon mahdollisuuksien ei nähdä samalla tavalla kuin ennen

määräytyvän pelkästään palkkatyöhön osallistumisen kautta.   Ongelmana on

tällä hetkellä se, että kuntoutustoimenpiteisiin ei ryhdytä, mikäli ei olla

varmoja kuntoutujan sijoittumisesta työelämään kuntoutusprosessin

tuloksena.  Taloudellinen muutos, massatyöttömyys ja työsuhteiden

muutospaineet ovat vaikeuttaneet erityisesti ammatillista kuntoutusta.  Mikäli

ammatillisen kuntoutuksen tavoitteista halutaan pitää edelleen kiinni, olisi

kiinnitettävä huomiota vammautuneiden ihmisten etujen ajamiseen heidän

työllistämisekseen.  Tämä edellyttää lainsäädäntöä, jossa vammautuneen

erityistilanne otetaan huomioon työtä haettaessa tai palkkatyötä tehtäessä

nykyistä voimakkaammin.  Esim. Yhdysvalloissa työnhakija voi saada vireille

prosessin, jossa työnantaja joutuu perustelemaan sen, miksei hän palkkaa

vammautunutta työntekijää, jos vammainen voi tehdä työn apuvälinein tai

erityisjärjestelyin.  (Suikkanen & Piirainen, 1995, 308.)

Timo Spangar on kuvannut väitöskirjassaan ohjaajan ja asiakkaan

kohtaamista.  Väitöskirjassa on keskeistä siirtyminen ohjauksesta

neuvotteluihin, jossa ohjaajan tehtävänä on huolehtia ohjauskeskustelujen

etenemisestä ja jossa asiakkaalla säilyy subjektius ja oman elämänsä

asiantuntijuus (Spangar, 2000, 15.)

Peavy toteaa, että konstruktivistinen viitekehys edellyttää, että on olemassa

moninaisia todellisuuksia.  Tämä on ohjauksen kannalta suunnattoman

hyödyllinen olettamus, koska tällöin mm. kuntoutusohjausta antava

asiantuntija on ,asennoituessaan näin,  valmistautunut tunnistamaan ja

arvostamaan erilaisuutta ja erilaisia näkökulmia.  Hän korostaa vielä, että

konstruktivistisen ohjauksen holistisempi ohjauskäsitys kohtaa kunkin

ihmisen kokonaisuutena eikä joukkona rooleja.  (Peavy, 1999, 75.)
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Parhaimmillaan kuntoutus voi auttaa kuntoutujaa arvioimaan pyrkimyksiään

ja etsimään keinoja niiden saavuttamiseksi, muokkaamaan niitä tarvittaessa

uudestaan tai luopumaan saavuttamattomissa olevista.  Kuntoutus voi auttaa

kuntoutujaa lisäämään realistisiksi osoittautuvien tavoitteiden edellyttämiä

kompetensseja ja poistaa esteitä niiden toteutumisen tieltä, ja sen tulokset

voivat näkyä muun muassa menetyskierteen pysähtymisenä tai työstatuksen

säilymisenä.  (Järvikoski, 1994, 203.)

Tässä tutkimuksessani keskityn ammatilliseen kuntoutustoimintaan ja siinä

kentässä nimenomaan kuntoutusmahdollisuuksien  arviointivaiheen yhteen

toteutusmuotoon eli urasuunnittelukurssiin ja kurssille osallistuneisiin

kuntoutujiin.

4.4. OHJAAVA KOULUTUS JA ELÄMÄNHALLINTA

Tutkimuksen kohteena olevassa urasuunnittelukoulutuksessa ammatillisen

kuntoutuksen toimintamuotona on ohjaava koulutus.  Ohjaava koulutus on

toimintaa, jossa pyritään antamaan osallistujalle ohjausta yksilöllisen

suunnitelman laatimisessa eli löytämään suunta työuralla tai hahmottamaan

muunlaisia uusia toimintavaihtoehtoja itselleen.  Opetushallituksen ”ohjaavan

koulutuksen opetussuunnitelman laatiminen” –ohjeen mukaan koulutuksessa

tulisi pyrkiä kunkin opiskelijan kohdalla tilanteen tiedostamiseen ja

jäsentämiseen sekä uusien keinojen ja valmiuksien löytämiseen ja

oppimiseen.  Ohjaavan koulutuksen lähtökohtana on siis osallistujan tilanne.

Tarkoitus on, että osallistuja työstää omaa tilannettaan ja minäänsä.

(Järvinen ym. 1996, 4). Liitteenä TAKK:n ohjaavan koulutuksen

opetussuunnitelma. (Liite 1).

Ohjaava koulutus on toisinaan ristiriitaisessa asemassa  kuntoutus-

neuvontatyön näkökulmasta.  Mikäli asiakkaat ovat tulleet kurssille omasta

aloitteestaan ja heillä on motivaatiota oman elämänsä suunnitteluun, ei
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ongelmaa ohjauksen ja neuvontatyön kannalta ole, mutta aina ei ole näin.

Jos asiakkaat ovat tulleet työhallinnon, vakuutusyhtiön tai jonkun muun

viranomaistahon painostuksesta ja vieläpä taloudellisten sanktioiden uhalla,

on ristiriita olemassa.  Ohjaavassa koulutuksessa pyritään toteuttamaan

itsemääräämisoikeuteen perustuvaa ohjausideologiaa ja ilman perusteellista

keskustelua ja motivointia se ei onnistu. (Onnismaa, 1998, 11.)

Onnismaan mukaan ohjaavassa koulutuksessa opiskelijoita ei ”ohjata”

mihinkään, vaan autetaan heitä ohjaamaan itseään.  Ohjaava koulutus ohjaa

siten myös epävarmuuden sietämiseen. (Onnismaa, 2000, 155).  Ohjaavan

koulutuksen tavoitteissa oman menneisyyden hahmottaminen suhteessa

muuhun maailmaan liittyy elämänhallinnan määrittelyyn.  Oman polun

suunnitteleminen on nimenomaan uusien mahdollisuuksien etsimistä ja

löytämistä ja niiden suhteuttamista omaan elämäntilanteeseen.

Elämänhallinta nähdään myös itsensä ohjaamisena ja omaa elämää

koskevien itsenäisten päätösten tekemisenä. (Tyni 1999, 40.)

Oleellista oppimisessa on henkilökohtaisten kokemusten jakaminen muiden

kanssa.  Erityisesti esim. tapaturmapotilaiden kesken toteutetuissa

ryhmäopetustilanteissa tunne ”samassa veneessä” olemisesta on

voimakkaasti voimavaroja vapauttava tekijä.  Rauste-von Wright  ja von

Wright (1996, 143) toteavat tiedon tulkinnasta, että siinä on kysymys

erityisesti ymmärtämisestä ja  ymmärtämisen tehokas väline on omien

kokemusten reflektointi. Kokemusten tietoinen käsittely auttaa oppimista ja

lisää opitun käytäntöön soveltamista.  Aikaisempien ja koulutuksessa

hankittujen kokemusten reflektoinnin ja tiedostamisen myötä ohjaava

koulutus lähestyy teoreettisesti myös konstruktivistista oppimiskäsitystä.

Koska tavoitteena on työnhakuaktiivisuuden ja itsenäisen toiminnan

lisääntyminen, pyritään myös ohjaavassa koulutuksessa reflektoinnin myötä

hankitun tiedon siirtämiseen käytäntöön eli tavoitteena on, että opiskelija

osaisi myös toimia saadun tiedon pohjalta.  Tämä pyritään varmistamaan

tarjoamalla opiskelijoille oppimistehtäviä, joissa he saavat käytännössä

kokeilla ja harjoitella.  (Mattila, 2000, 24-26.)
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Elämänhallinta käsitteenä saa erilaista sisältöä sen mukaan, mistä

näkökulmasta asiaa tarkastelee.  Elämänhallinta nähdään useimmiten

jakautuneena yksilön sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan. Aidon

elämänhallinnan ajatus on kuitenkin hyvin kokonaisvaltainen asia ihmisen

elämässä.  (Tossavainen, 1996, 24.)

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa elämänhallintaa uhkaavat monet asiat;

lyhyttempoisuus työelämässä, elinikäisen opiskelun vaatimus, kilpailu

asemasta jne.  Toisaalta voidaan nähdä niinkin, että nykyään ihmisellä on

mahdollisuus saada lykkäystä itsensä löytämistä varten, jolloin voi siirtää

myöhempään tulevaisuuteen itseään koskevien ratkaisujen ja sitoumuksien

teot (Tossavainen, 1996, 24.)

Kuntoutusprosessin tavoitteena on työelämään paluu ja siellä selviytyminen.

Sairastuminen katkaisee työuran ja elämä kriisiytyy.  Elämänhallintaan liittyy

keskeisesti työelämässä selviytyminen.   Tässä yhteydessä puhutaan

koherenssin tunteesta, joka on yksi vilkkaimmin tutkittu hallintaan liittyvistä

persoonallisuuden piirteistä.  Tunne sisäisestä eheydestä (sense of

coherence), koherenssin tunne, kuvaa ihmisen suhtautumista elämän

kuormitustekijöiden kohtaamiseen.  Ihmisen selviytymiseen vaikuttavat

hänen yleisen kestokykynsä voimavarat.  Ihmiset, joilla on voimakas

koherenssin tunne, kokevat elämän ymmärrettäväksi ja selitettäväksi.  He

näkevät uudet tilanteet haasteellisina ja pyrkivät osallistumaan ja

vaikuttamaan niihin omalla toiminnallaan. (Antonovsky, 1985, 128-136.)

Vahtera & Pentti (1995, 5) ovat kuvanneet työn hallintaa seuraavasti: ”työn

hallinta on suhteessa koherenssin tunteen voimakkuuteen.  Mitä enemmän

työssä on koettu hallintaa, sitä vahvempi on koherenssin tunne”.  Ja he

toteavat lisäksi hallinnan puutteesta, että tuolloin ihminen ei näe tuleviin

tilanteisiin johtaneilla tapahtumaketjuilla ja omilla toimenpiteillään mitään

yhteyttä.  Vaikka hän oli todellisuudessa vaikuttanutkin tapahtumien kulkuun,

hän ei koe sitä niin, vaan uskoo kohtaloon ja sattumaan tai ”jonkun muun”

hänestä riippumattoman tekijän vaikutukseen. (Vahtera & Pentti, 1995, 5.)
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Sosiaalitieteissä elämänhallintakäsitteellä on tarkoitettu yksilön  oman

elämänsä subjektiutta. Tämä tarkoittaa sitä, että hän vaikuttaa omien

tavoitteidensa ja aikomustensa pohjalta omaan elämäänsä eikä tunne

alistuneisuutta suhteessa toisiin ihmisiin ja erilaisiin valtarakenteisiin.

Elämänhallinnan keinoja ovat esimerkiksi ongelmien ratkaiseminen,

paineiden onnistunut sisäinen selvittäminen tai muiden tuen hankkiminen,

jolloin puhutaan mukautumista edistävistä keinoista.  Toisaalta keinot voivat

olla mukautumista ehkäiseviä, kuten passiivinen toivominen, itsesyyttely tai

sosiaalisten kontaktien välttely. (Mattila, 2000, 20.)

Tyni on opinnäytetyössään päätynyt määrittelemään yksilön elämänhallinnan

seuraavasti:  Se muodostuu

•  yksilön kyvystä muodostaa historiastaan yhtenäinen ja ymmärrettävä

kertomus

•  elämän kokemuksesta merkityksellisenä ja mielekkäänä

•  jatkuvasta elämän suunnittelusta

•  omaan kehoon sekä elämään kokonaisuudessaan kohdistuvien valintojen

ja päätösten tekemisestä.

(Tyni 1999, 40)

Raitasalo selittää elämänhallinnan jakautumista sisäiseen ja ulkoiseen

elämänhallintaan.  Ulkoinen elämänhallinta eli havainnoitavissa oleva

käyttäytyminen liittyy siihen, miten ympäristö kykenee tukemaan ihmisten

omaa paineiden ja ristiriitojen käsittelyä.  Tätä kuvaa esimerkiksi tilanne,

jossa ihminen pyrkii käyttämään sosiaaliturvaa tai muiden ihmisten tukea

selviytyäkseen kokemistaan vaikeuksista. Sisäinen elämänhallinta tarkoittaa

taas elämäntapahtumien hyväksymistä elämänkulkuun kuuluvana osana.  Se

tarkoittaa sopeutumista eri tilanteisiin ja pyrkimystä ymmärtää niitä parhain

päin.  Sisäinen elämänhallina liittyy kykyyn kohdata ja ratkoa vaikeuksia ja

paineita ja selviytyä niistä.  Elämänhallinnan etenemisessä sisäiset

hallintapyrkimykset edeltävät ulkoisia hallintapyrkimyksiä.  Niiden

erotteleminen on sopimuksenvaraista, koska ne etenevät osittain rinnakkain.

(Raitasalo 1995, 12.)
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Kuntoutuksen kannalta elämänhallinnalla on suuri ja ehkä kahtalainen

merkitys.  Se voi toimia resurssina kuntoutuksen ”varsinaisiin” tavoitteisiin

pyrittäessä.  Tämän mukaan positiivisten tapahtumien ja palautteiden

ansiosta  kuntoutujan itsetunto kohenee ja sitä kautta hänen luottamuksensa

kykyynsä hallita omaa elämäänsä kasvaa. (Mattila, 2000, 21-22.)

Kuntoutustoiminnan tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa kuntoutuja ottaa

vastuun omasta elämästään ja toimeentulostaan.  Tutkimukset tukevat sitä

oletusta, että koettu hallinnan tunne vaikuttaa positiivisesti ihmisen

mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen.  Eli voidaan todeta, että

kuntoutustoiminnan tavoitteena voitaisiin ymmärtää kaiken kaikkiaan ihmisen

elämänhallinta, jolloin kuntoutusjärjestelmässä toteutuvat paitsi varsinaiset

tavoitteet, myös inhimilliset tavoitteet: ihmisen itsensä toteuttamisen, omien

tavoitteidensa saavuttamisen ja omiin mahdollisuuksiin luottamuksen

pyrkimykset. (Järvikoski, 1994, 99.)

Vuoristo toteaa kirjoituksessaan lisäksi, että eri kuntoutustahojen ensi

vaiheen terveydenhuollon toimipisteestä lähtien, tuki ammatilliseen

kuntoutukseen on ensiarvoisen tärkeää.  Oikeaan aikaan herätetty motiivi ja

kannustus kuntoutuksen aikana takaavat yleensä onnistumista

kuntoutusprosessissa.  Kuntoutujan oman, yksilöllisen tilanteen huomioon

ottaminen on kuntoutuksen onnistumiselle tärkeää.  (Vuoristo, 2001, 54.)

Hallinnantunne tarkoittaa sitä, että ihminen kokee elämänsä olevan

hallinnassaan ja voi mielestään päätöksillään, ratkaisuillaan ja

toimenpiteillään vaikuttaa elämäänsä ja ympäristöönsä.  Hallinnantunne on

siis pitkälle samaan kuin luottamus itseen.  Jos ihminen kokee, että muut

ihmiset tekevät häntä koskevat ratkaisut, hänen itseluottamuksensa ei pysy

kovinkaan vahvana. (Keltinkangas-Järvinen, 1994, 227.)
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4.5.   MOTIVAATIOTEOREETTISIA NÄKÖKULMIA

Motivaatioteoreettisia lähestymistapoja on kehitelty paljon. Esimerkiksi

integroivassa kehyksessään Locke osoittaa ihmisen vapaan tahdon

keskeistä asemaa motivaatioprosessin kaikissa vaiheissa. Ajattelun vapaus,

vapaa arvojen määrittely, päämäärien asettaminen, päämääriin pyrkiminen ja

sitoutuminen ja vapaa päämäärien saavuttaminen ja sen arvioiminen; koko

prosessi lähtee ja toimii ihmisen vapaan tahdon ja motivaation innoittamana.

(emt., 297–298).  Vastaavasti Ford (1992) on hahmotellut kokonaisvaltaista

motivaatioteoriaa. (http//:hercules.fi; Siitonen, 1999.)

Locken lisäksi motivaatioteoriaa ovat kehitelleet mm. Ruohotie (1993, 1998)

ja Zimmerman (1995).  Molemmat ovat myös kiinnostuneita samoista

ihmiselämän ja maailmankuvan muodostumisen kannalta keskeisistä

kysymyksistä.

Voimaantuminen on Siitosen mukaan ihmisestä itsestään lähtevä prosessi ja

se on yhteydessä ihmisen omaan haluun ja päämäärien asettamiseen.

Kysymys on myös luottamuksesta omiin mahdollisuuksiinsa sekä

näkemykseen itsestään ja omasta tehokkuudestaan. Voimaantumisteoriassa

ihmistä pidetään aktiivisena ja vapaana toimijana, joka asettaa jatkuvasti

itselleen päämääriä omassa elämänprosessissaan. Voimaantuminen on

henkilökohtainen prosessi, mutta siihen vaikuttavat osaltaan myös

lähimmäiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. Haasteelliseksi ihmisten

voimaantumisprosessien pohtimisen tekee se, että voimaantumista voidaan

yrittää tukea monin eri tavoin, vaikkakaan toinen ihminen ei voi päättää

toisen voimaantumisesta.  (http//:hercules.fi; Siitonen, 1999.)

Tässä tutkimuksessa käyttökelpoinen motivaatioteoria on esimerkiksi

odotusarvoteoria, jossa korostetaan, että motivaatioon vaikuttavat tarpeiden

ja kannusteiden lisäksi myös havainnot ja odotukset. Odotusarvoteorian

mukaan ihmisillä on odotuksia todennäköisyydestä, jolla heidän toimintansa

johtaa aiottuun käyttäytymiseen tai suoritukseen tai että missä tahansa
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tilanteessa yksilön valitsemia toimintoja määräävät odotukset ja

mieltymykset, joita hänellä sillä hetkellä on. (Peltonen, Ruohotie, 1992, 62.)

Urasuunnittelukurssilaiset tulevat kurssille tietyin odotuksin, peloin ja

ennakkoluuloin.  He ovat joutuneet useiden vuosien ajan oppimaan sairaan,

toipilaan ja kuntoutujan eri roolit ja käyttäytyvät sen mukaisesti eri tilanteissa.

Erilaiset odotusarvot vaikuttavat huomattavasti varsinkin kurssin alkuvaiheen

motivaatioon.  Mitä enemmän he rohkaistuvat irrottautumaan kuntoutujan

roolista ja pohtimaan omaa elämäänsä toimivina, aktiivisina yksilöinä, sitä

enemmän heidän motivaationsa lisääntyy.

Motivaation läheiseksi sukulaiseksi kutsuisin mielekkyyttä ja

merkityksellisyyttä asiakkaan tai opiskelijan näkökulmasta.  Raija ja Yrjö

Yrjönsuuri määrittelevät opiskelun mielekkyydeksi sitä, pitääkö opiskelija

opittavaa sisältöä omien uskomustensa mukaisesti hyväksyttävällä tavalla

olemassa olevana ja siitä saatavaa tietoa totuudenmukaisena.  Ja

laajemminkin he yhdistävät mielekkyyden ja merkityksellisyyden käsitteet

muuhunkin intentionaaliseen toimintaan soveltuviksi  -  voidaan puhua siitä,

pitääkö yksilö jotakin mahdollista toimintaa mielekkäänä ja merkityksellisenä.

(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri, 1994, 47.)

Ruohotie toteaa Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 1/2001

pääkirjoituksessaan, että motivaatiokäsitteeseen voidaan liittää myöskin

empowerment –käsite.  Empowerment ymmärretään suhteisiin liittyvänä

käsitteenä.  Sillä käsitetään yksilön valtaa ja hallinnankokemusta suhteessa

muihin  (Ruohotie, 2001, 4.)  Koberg on todennut samasta käsitteestä, että

empowerment eli voimaantuminen voidaan ymmärtää motivaatioon liittyvänä

käsitteenä.  Tällöin  siinä korostuvat yksilön havainnot ja omat uskomukset

siitä,  miten hän kykenee säätelemään omaa motivaatiotaan hallita

tapahtumien kulkua, jotka liittyvät omaan elämään. (Koberg ym. 1999, 2.)
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Kuntoutumistarve on myös yksi motivoiva tekijä.  Jokaisella ihmisellä on

yksilöllinen kyky sietää terveydentilan vaihteluita ja elämän kriisejä tavalla,

joka on hyvin erilainen eri ihmisillä.  (Tossavainen, 1996, 23.)  Yksilöllinen

kuntoutustarve on hyvin lähellä elämänhallinnan tarvetta.  Kuntoutustarve ei

sisällä odotusta pelkästään siitä, että työkyky palautuu tai että löytyy uusi

työpaikka tai koulutusala, vaan sen taustalla on tarve saada elämä takaisin

omiin käsiin.  Tässä tutkimuksessa kuntoutujan tarve omaa elämää

koskevaan päätöksentekoon ja omiin ratkaisuihin nousi selvästi esille.

5.  TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimustehtäväni  on siis kuvata kuntoutujan näkökulmaa eli

urasuunnittelukurssille osallistuneiden kokemuksia koulutuksen aikaisesta

elämäntilanteesta.  Elämänhallinnan ja voimaantumisen tunteen

vahvistaminen on yksi tärkeimmistä  urasuunnittelukurssin ja koko ohjaavan

koulutuksen tavoitteista.  Tämä näkökulma kiinnosti minua erityisesti, koska

elämänhallinnan vahvistamisen ja voimaantumisen kautta ihminen pystyy

vaikuttamaan oman elämänsä kaikkien osa-alueiden jäsentämiseen,

ongelmien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen.

Kuntoutusta käsittelevissä  tutkimuksissa on usein vaikuttavuuden

näkökulma siis siitä syystä, että kuntoutuksen rahoittajat haluavat vastinetta

rahoilleen. Vaikuttavuusnäkökulma on tärkeä ja varmasti taloudellisia

resursseja järkevästi ohjaava, mutta mielestäni se korostaa liikaa

taloudellisuus- ja tehokkuusaspekteja eikä välttämättä aina anna todellista

kuvaa kuntoutustoiminnan onnistumisesta.  Kun kuntoutusprosessissa on

kyse yksilöiden elämismaailmasta ja heidän kokemuksistaan, on mielestäni

ensiarvoisen tärkeää olla kiinnostunut heidän käsityksistään prosessista ja

sen vaikutuksista heidän elämäänsä. Elämänhallinnan näkökulma tämän

kohderyhmän tarkastelussa on nähdäkseni uutta ja on sen vuoksi mielestäni

tärkeä keskustelunvirittäjä kuntoutusta järjestävien tahojen keskuudessa.
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5.1.  TAPAUSTUTKIMUS

Tapaustutkimus merkitsee sitä, että aineisto rajataan yhteen tai aivan

muutamaan tapaukseen eikä aineistoa yhdistellä monista eri tapauksista,

kuten määrällisessä tutkimuksessa. Tapaus voi olla yhden henkilön

elämänkerta, yhden yksilön tapahtumakokonaisuus, yhden yhteisön

historiallinen kehitys tai muu vastaava kertakokonaisuus.

Tapaustutkimuksessa valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko

tapauksia, joissa kohteena on joko yksilö, ryhmä tai yhteisö.  Kiinnostuksen

kohteena on usein prosessi ja aineistoa kerätään usein monia metodeja

käyttämällä, mm. havainnointi, haastattelu ja dokumenttien tutkiminen.

Tapaustutkimuksen tavoitteena on on tyypillisimmin ilmiöiden kuvaileminen ja

ymmärtäminen. (Hirsjärvi ym. 1997, 124.)

Yin määrittelee case - eli tapaustutkimuksen sellaiseksi empiiriseksi

tutkimukseksi, joka tutkii tiettyä nykyistä tai aikaisempaa tapahtumaa tai

toimintaa tietyssä rajatussa ympäristössä. Tapaustutkimuksessa käytetään

monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa.  Tapaustutkimuksessa

tarkoituksena on siis tutkia intensiivisesti tiettyä, tavallisesti jotakin sosiaalista

kohdetta, esimerkiksi yksilöitä, ryhmiä, laitoksia, yhteisöjä. Tutkimuskohteena

voivat olla esimerkiksi niiden taustatekijät, ajankohtainen asema ja tilanne,

ympäristötekijät, sisäiset tai ulkoiset vaikuttavat tekijät, mutta koska yleensä

on kysymys hyvin monista yhdessä vaikuttavista seikoista, pyritään saamaan

niistä mahdollisimman kokonaisvaltainen, seikkaperäinen ja tarkka kuvaus.

(Yin, 1994, 23).

Tapaustutkimuksen toimivuus tulee esille hyvin esim.

havainnointitutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään yksilöistä

muodostuneiden yksiköiden toimintaa – esim. lapsi, klikki tai jengi,

luokkaryhmä, kokonainen koulu tai yhteisö.  Tällaisen havainnoinnin tarkoitus

on testata syvällisesti ja analysoida intensiivisesti moniulotteista ilmiötä, joka

muodostuu yksikön elämänpiiristä, kulttuurista jne, johon tutkittava yksikkö

kuuluu. (Cohen & Manion, 1986, 120.)
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Vaikka tutkimukseni kohteena on viiden erillisen kurssin 38 opiskelijaa, pidän

tätä työtäni tapaustutkimuksena.  Näen tämän aineiston yhtenä tapauksena,

jossa olen kiinnostunut kuntoutujien kokemuksista enkä esimerkiksi vertaile

eri kursseja keskenään.  Urasuunnittelukurssi on kuntoutusjärjestelmässä

yksi ammatillisen kuntoutuksen muoto eli tutkimusmielessä yksi tapaus.

5.2.  TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tavoitteena on saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Miten urasuunnittelukurssille valitut kuntoutusasiakkaat kokivat

motivaationsa kuntoutustarpeen arviointivaiheeseen tullessaan?

Miten kuntoutujat kuvaavat elämänhallinnan tunnettaan prosessin

kuluessa?

Millaisia jatkosuunnitelmia heille syntyi ja miten he kokivat

kuntoutusprosessin vaikuttaneen heidän elämäänsä?

5.3.  AINEISTON HANKINTATAPA

Aineistona olen käyttänyt vuosina 1996-2001 järjestettyjen

urasuunnittelukurssien koulutuslausuntoja, jotka on kirjoitettu kurssin aikana

kerääntyneestä aineistosta.  Olen ollut jokaisen kurssin pääkouluttaja ja

ohjaaja ja pääasiallinen lausuntojen laatija.  Yhdellä kurssilla minulla on ollut

työpari, joka on kirjoittanut muutaman koulutuslausunnon.  Tälläkin kurssilla

minulla oli päävastuu sekä koulutuksesta että lausuntojen laatimisesta.
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Aineistossa on yhteensä viideltä kurssilta 38 opiskelijaa koskeva

koulutuslausunto. Koulutuslausunto koostuu kurssin aikana kerätystä

aineistosta.  Näitä ovat esitietolomake, henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma, työkokeilupäiväkirjat, työnantajapalautteet, ammatillista

suunnittelua tukevat tehtävät ja muut tiedonhankintatehtävät, joita

kuntoutujien kanssa laadittiin kurssin aikana.  Esitietolomakkeen avulla

kootaan kuntoutujien käsityksiä omasta tilanteestaan.  Alkuvaiheessa

opiskelijoiden kanssa on myös tehty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma,

jossa kuvataan kurssilaisten omia ajatuksia heidän kuntoutustarpeestaan,

motivaatiostaan ja odotuksistaan ja toiveistaan sekä konkreettisista

ammatillisista suunnitelmistaan. Koulutuslausunnossa kuvataan lisäksi

kurssin tapahtumat harjoitteluineen ja työkokeiluineen sekä kokemukset

niistä.  Lausunto päättyy kuntoutussuositukseen, jossa vakuutusyhtiölle

esitetään korvattavaksi joko uudelleenkoulutus tiettyyn ammattiin,

työhönvalmennusjakso tiettyyn ammattiin tai toisaalta suositellaan

terveydentilan jatkoselvitystä, eläkemahdollisuuksien arviointia tai hoitoon

ohjausta.  Koulutuslausunto on koko kurssin prosessikuvaus ja se on laadittu

yhteistyössä kuntoutujan kanssa siten, että olen kirjoittanut ensin lausunnon

ja yksilöohjauksessa olen muokannut sitä kuntoutujan kanssa keskustellen

niin, että lopputuloksena on syntynyt lausunto, josta sekä kuntoutuja että

kouluttaja ovat samaa mieltä.  Sen vuoksi näen, että koulutuslausuntoja

voidaan pitää relevantteina aineistoina tässä tutkimuksessa.

Toiseksi etsin lisäymmärrystä tutkimuskysymyksiini haastattelemalla viittä

kursseillani ollutta henkilöä henkilökohtaisesti suorittamallani haastattelulla.

Menetelmänä käytin teemahaastattelua.  Teemahaastattelussa keskustelu

etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten

sijasta.  Haastattelussa halutaan korostaa sitä, että ihminen on nähtävä

tutkimustilanteessa subjektina.  Hänelle on annettava mahdollisuus tuoda

esille itseä koskevia asioita mahdollisimman vapaasti.  Ihminen on

tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. (Hirsjärvi & Hurme,

2000, 35-47.)
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Haastateltavat valitsin siten, että pyysin työtoveriani valitsemaan

numeroiduista lapuista (1-38) viisi sattumanvaraisesti.  Vastaavasti olin

numeroinut koulutuslausunnot. Arvontaan päädyin siksi, että tunnen kaikki

opiskelijani ja halusin välttää tarkoituksellista omaa valintaani.  Valinnan

mukaan pyrin saamaan yhteyden valittuihin entisiin kurssilaisiin haastattelua

varten.  Lähetin heille kirjeen, jossa kerroin tutkimuksesta, sen tarkoituksesta

ja mihin ja millä tavalla haastattelussa kerättyjä tietoja käytetään.  Samassa

kirjeessä korostettiin anonyymiteetin toteutumista.  Arvotuista neljä soitti

minulle, jolloin sovimme samalla haastatteluajan.  Samalla tavalla arvoin

yhden haastateltavan lisää.

Kyseessä oli teemahaastattelu, jossa keskustelin kuntoutujan kanssa

vapaasti urasuunnittelukurssikokemuksista.  Haastatteluissa käytin

seuraavaa teemahaastattelurunkoa apunani:

TEEMAHAASTATTELURUNKO

Ennen urasuunnittelukurssia:

1. Mikä tilanteesi oli ennen vakuutustapahtumaa?  Miten ajattelit

elämäsi jatkuvan?

2. Kuvaile elämääsi tuolloin elämänhallinnan näkökulmasta.

3. Miten tilanteesi muuttui tapaturman jälkeen?  Mihin kaikkiin

asioihin se vaikutti?

4. Missä tilanteessa sinulle esitettiin urasuunnittelukurssia?

Muistele, miten reagoit?

Tilanne urasuunnittelukurssin alkaessa:

5. Millä mielellä  tulit kurssille?  Olitko mielestäsi motivoitunut?

Kuvaile tuntojasi.

6. Mitä toivomuksia ja odotuksia sinulla oli kurssin suhteen?
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7. Mitä lähiajan suunnitelmia sinulla oli tuohon aikaan työelämän,

koulutuksen tai muun elämän suhteen?

8. Mitä sanoisit elämänhallinnan tunteestasi tässä uudessa

tilanteessa?

Tilanne kurssin aikana:

9. Muuttuiko asenteesi tulevaisuuteesi kurssin aikana, jos niin miten?

10. Kuinka paljon pystyit vaikuttamaan kurssin sisältöön?

11. Saitko toteuttaa omien tavoitteittesi mukaisia kokeiluja ja

tutustumisia?

12. Miten kuvailisit kurssin sisältöä ja sen vaikutusta omiin

                 suunnitelmiisi?

Kurssin loppuvaiheessa:

13. Syntyikö kurssin aikana jatkosuunnitelmia, mitä?

14. Miten se vastasi omia odotuksiasi ja toiveitasi?

15. Tuntuiko sinusta, että sinua kuunneltiin kurssin vetäjän,

vakuutusyhtiön tai muun viranomaisen taholta?

16. Mitä sanoisit koko kuntoutusprosessista oman elämänhallintasi

kannalta?

Mitä haluaisit vielä lisätä:

Haastattelussa pyysin kuntoutujaa palauttamaan mieleen tilanteen, jossa

koulutuksen alkuvaiheessa oltiin, muistelemaan kurssiaikaisia tapahtumia ja

kokemuksia ja selvittämään sitä, miten hän koki menneen jakson

vaikuttaneen siihen, miten jatkossa suunnitelmat ovat edenneet.   Käytin
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haastattelussa nauhuria, mutta kirjoitin myös muistiinpanoja.  Lisäksi kirjoitin

tarkemmat muistiinpanot haastattelusta välittömästi haastattelun jälkeen,

jotta haastateltavien ajatukset ja mielipiteet tulisivat mahdollisimman aitoina

tallennetuiksi.  Yhden haastateltavan kanssa sovimme, että nauhuria ei

käytetä ollenkaan.  Tässä tapauksessa kirjoitin muistiinpanoja koko

haastattelun ajan.  Haastattelut kestivät noin tunnin.

Teemahaastattelurungon mukaisia asioita käsiteltiin vapaasti siten, että

annoin kuntoutujalle tilaa puhua laajemminkin asioista.  Itselle jäi tunne, että

jokainen haastateltava muisteli ja analysoi tilannetta mielellään.  Yksi totesi,

että muistellessa tuli ihan hiki ja kurssiaikaiset tunnelmat palautuivat

voimakkaina takaisin. Teemahaastattelussa käytettävistä ilmeisen vaikeista

käsitteistä kuten elämänhallinta keskusteltiin ensin ja määriteltiin, mitä se

tässä yhteydessä tarkoittaa.

Teemahaastattelun aikana pyrin lisäksi tietoisesti välttämään johdattelua,

suostuttelua tai positiivista maalailua, jotta saisin haastateltavien kokemukset

ja käsitykset sellaisenaan käyttööni.  Tietysti koen olevani hyvinkin osallinen

tässä tutkimuksessa eikä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa mitenkään

voinut välttyä siltä, että positiiviset käsitykset mm. kurssin vetäjän toiminnasta

tai persoonasta eivät olisi vaikuttaneet haastatteluilmapiiriin ja sitä kautta

myöskin osaltaan vastauksiin.  Haluan silti nähdä, että näillä kokemuksilla ja

niiden käytöllä tutkimusaineistona on oma merkityksensä ja arvonsa.

Halusinkin tällä teemahaastattelulla pyrkiä syventämään sitä kuvaa, joka

välittyi koulutuslausunnoista.  Mielestäni onnistuin tavoittamaan ja

syventämään näillä haastatteluilla kuvaa elämänhallinnan tunteesta ja

hallinnan merkityksestä kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta.
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TUTKIMUSPROSESSIN KULKU JA ANALYYSI

AINEISTO      ANALYSOINTIULOTTUVUUDET       TULKINTA        TYYPIT                 TULKINTA

Kuvio 1.

Kuvion avulla selvitän tutkimusprosessin kulkua: ensin jaottelin

koulutuslausunnot  ulottuvuuksittain (orientaatio, sisältö ja jatkosuunnittelu) ja

muodostin kuvaa elämänhallinnan kokemuksista.  Tätä näkökulmaa syvensin

haastattelujen avulla.  Lopuksi päädyin  analyysin kautta tyypittelyyn

(ajautujat, myhäilijät, työstäjät ja raivaajat).

ELÄMÄNHALLINTA

ORIEN-
TAATIO

KURSSIN
SISÄLTÖ*

HOPS

JATKO-
SUUNNITELMAT

AJAUTUJAT

RAIVAAJAT
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MYHÄILIJÄT
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5.4.  AINEISTON ANALYYSI

Selvitän ensiksi, keitä nämä kuntoutujat ovat ja sen jälkeen arvioin

lausuntojen perusteella sitä, millaisin odotuksin, elämänhallinnan tuntein ja

motivaatioin kuntoutujat tulivat kurssille, millaisiin toimenpiteisiin he

osallistuivat kurssin aikana ja millaisiin suunnitelmiin he päätyivät kurssin

loppuvaiheessa.

5.4.1. TUTKIMUSKOHDE

Kuntoutujista muodostetaan tässä tilastollinen kokonaisuus, jossa

tarkastellaan tutkimusaineistoa sukupuolen, iän, koulutustaustan ja

kuntoutusperusteen mukaan.  Tämän perusteella lukijalle muodostuu

toivottavasti selkeä kuva siitä, millaisesta ryhmästä henkilöitä tässä

tutkimuksessa on kyse.

Kuntoutujat sukupuolen mukaan

Sukupuolijakauma

Naisia                                 12

Miehiä                                 26

Yhteensä                                 38

Taulukko 1.

Miesten osuus urasuunnittelukursseille osallistuneista on huomattavasti

suurempi kuin naisten johtuen siitä, että tilastollisesti miesten osuus

työtapaturmista ja liikennevahingoista on suurempi.
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Kuntoutujat iän mukaan

Ikäjakauma

alle 20 1

21-30 7

31-40 7

41-50 18

yli 50 5

Yhteensä 38

Taulukko 2.

Urasuunnittelukurssille ohjataan eniten keski-ikäisiä ja työikäisiä henkilöitä.

Ikäjakauma painottuu 41-50 –vuotiaisiin.  Heidän oletetaan vielä kuntoutuvan

ja löytävän paluumahdollisuuksia työelämään.  Sen sijaan yli 50-vuotiaiden

osuus on jo huomattavasti pienempi.

Kuntoutujien koulutustausta

Koulutustausta

Ei ammatillista koulutusta 11

Ammattikoulutus 26

Lukio 1

Yhteensä 38

Taulukko 3.

Urasuunnittelukurssille osallistuvista suurin osa on ammatillisen koulutuksen

taustan omaavia; eniten tästä  määrästä on ammattikoulun suorittaneita.

Vanhemmassa ikäluokassa on eniten kansakoulun käyneitä.
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Kuntoutujien kuntoutusperuste

Kuntoutusperuste

Työtapaturma 13

Liikennevahinko 6

Ammattitauti 19

Yhteensä 38

Taulukko 4.

Kuntoutusperuste kertoo sen, minkä syyn perusteella kuntoutuja on

vakuutusyhtiön korvauksen piirissä.  Ammattitauti on suurin syy.  Siihen

kuuluvat  työperäiset krooniset sairaudet kuten allergiset ihottumat, nuhat ja

astmat.

5.4.2.   LAUSUNTOJEN ANALYSOINTI TEEMOITTAIN

Olen etsinyt koulutuslausunnoista teemoittain erilaisia tekijöitä, jotka

kuvaisivat omalta osaltaan kuntoutujaa ja hänen kuntoutusprosessiaan.

Näiden teemojen avulla yritän muodostaa kuntoutujan muotokuvaa.  Mikä on

kuntoutuja, millaisin odotuksin hän osallistuu kuntoutuskoulutukseen, mitä

asettaa tavoitteekseen ja miten hän toteuttaa tavoitettaan.  Lopuksi kuvaan

sitä, millaisiin suunnitelmiin kuntoutujat päätyvät.  Haastattelujen avulla

syvennän näkökulmaa.

Analysoidessani lausuntojen sisältöjä purin ne osiin edellä esitettyjen

ulottuvuuksien perusteella ja sain niistä neljä toisistaan tavalla tai toisella

poikkeavaa ryhmää.  Kirjoitin ryhmittäin jokaisesta lausunnosta

orientaatiotaustaa kuvaavat osiot, kurssin henkilökohtaisen ohjelman

mukaiset toiminnot ja niistä erityisesti työkokeilujen kokemuksia ja

työnantajien palautteita sekä jatkosuunnitelmien osalta kokemukset omasta

vaikuttamismahdollisuudesta ja tyytyväisyyden tunteesta.
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Esimerkkejä työkokeilupäiväkirjoista:

Tehtävät: ”Asiakkaan ulkona käynti, kaupassa, joulusiivousta, pyykinpesua,

lukemista asiakkaalle, ruuanlaittoa”.

Selviytyminen työssä: ”Iho-oireet korvissa työhön mennessä.  Ei ongelmia

taudin suhteen.  Vältän asiakkaan pesuaineita.  Korvista alkoi vuotaa

nestettä illalla”.

Mieliala: ”Hyvä olla itsellä, kun on saanut mielihyvää toiselle ihmiselle”

Ammatilliset ajatukset: ”Iso kysymysmerkki, miten selviät työstä, kun raavit

milloin yläpäätä, päänahka, kyynärpäätä ja alapäätä, tai olet rasvakuoressa”.

Tehtävät:  ”Entisöintityötä, toimistotyötä, askartelua”

Selviytyminen työssä: ”Runsas puolituntinen riitti kämmenien ensimmäisiin

kramppeihin, tulikohan ylitettyä itsensä, sen näkee huomenna”.

”Tuoli on nyt alustavasti hiottu ja lähden raahautumaan kotiin”.

Mieliala: ”Sittenkin atk-tehtävät sujuivat parhaiten. Päivä päivältä oppimista

tapahtuu ja innostuinkin siitä”.

Ammatilliset ajatukset: ”En osaa sanoa”.

Työkokeilupäiväkirjan avulla kootaan tietoja siitä, millä tavalla kuntoutuja

kokee jakson, miten hän kuvaa tehtävissä selviytymistään ja oireitaan sekä

mitä ajatuksia hänelle ammatillisessa mielessä syntyy.

Koulutuslausuntojen taustalla on myös työnantajapalautteita ja oman elämän

suunnitteluun liittyviä tehtäviä.  Elämänhallinnan näkökulmasta ehkä

mielenkiintoisin on elämänviivan ja tulevaisuuden vision piirtämistehtävä,

jossa kuntoutuja pohtii mennyttä ja tulevaa elämäänsä ja esittää sen

parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi kuvana tai viivana.

Yksilöohjauskeskustelussa teemasta on keskusteltu ja mietitty vaihtoehtoisia

näkökulmia, joita on sitten hyödynnetty ammatillisia suunnitelmia tehtäessä.
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Koulutuslausuntojen taustalla ovat myöskin erilaisten asiantuntijoiden

lausunnot mm. lääkärin kannanotot jatkosuunnitelmasta sekä psykologin

näkemykset oppimiskyvystä ja mahdollisista häiriöistä.

Todella tärkeä koulutuslausuntojen laatimisen kannalta on kuntoutujan oma

HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa hän kuvaa toiveitaan ja

odotuksiaan, tunnelmiaan ja konkreettisiakin suunnitelmiaan.  Sen

perusteella olen verrattain selvästi pystynyt ymmärtämään kuntoutujan

orientaatiotaustaa sekä otetta omaan kuntoutusprosessiinsa.  Joissakin

tapauksissa alkuvaiheen epävarmuus ja ahdistus ovat kääntyneet

voimaantumisen suuntaan, mutta varsin usein tietynlainen toivottomuuden

tunne näyttää säilyvän prosessin kuluessa.

5.4.2.1. MILLAISIN ODOTUKSIN JA TAVOITTEIN KOULUTUKSEEN

Ryhmä 1:

Kuntoutujista 11 ei osannut ilmaista minkäänlaisia odotuksia tai tavoitteita

kurssin suhteen.  He kuvasivat tilannettaan hämmentäväksi, uhkaavaksi,

epäilivät omia voimavarojaan ja kykyjään tai eivät uskoneet työkykynsä enää

riittävän mihinkään.

Ryhmä 2:

Suoraan työelämään paluusta haaveili 8 kuntoutujaa.  Nämä kaikki epäilivät

omia kykyjään opiskelijana ja sen vuoksi suoraan työllistyminen tuntui

mielekkäämmältä.

Ryhmä 3:

Koulutusvaihtoehdoista ja vaihtoehtojen löytymisestä oli kiinnostunut 11

kuntoutujaa.

Näistä jotkut jopa esittivät tiettyjä koulutusaloja, joita he halusivat koulutuksen

aikana testata.
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Ryhmä 4:

Neljäs ryhmä (8) tuli esille niistä lausunnoista, joissa tavoitteeksi oli asetettu

väljästi terveydentilan kannalta sopivan vaihtoehdon löytyminen.

5.4.2.2. KURSSIN TOTEUTUKSESTA JA HENKILÖKOHTAISESTA

                OHJELMASTA

Ryhmä 1:

Tässä ryhmässä kurssin toteutuksessa käytettiin enemmän aikaa

tilanteeseen sopeutumiseen, vaihtoehtojen kartoittamiseen ja terveydellisten

seikkojen selvittämiseen.  Työkokeilujen ja harjoittelujaksojen toteutuksessa

ei ollut eroja kuitenkaan muihin ryhmiin nähden.  He olivat lähes yhtä paljon

työelämässä, koulutuskokeiluissa ja tiedonhankintatehtävissä kuin muutkin

ryhmät.

Työkokeilujen toteuttamisessa oli kuitenkin hieman eri orientaatiopohja; sitä

kuvaa ehkä parhaiten työkyvyttömyyden testaaminen.

Ryhmä 2:

Suoraan työhön sijoittumisesta haaveilevat kuntoutujat työstivät

suunnitelmaansa kokeilemalla useita eri vaihtoehtoja ja tekemällä töitä

aidoissa työympäristöissä.  He olivat ahkeria tiedonhankkijoita ja

neuvottelijoita työpaikoilla. Heillä oli vankka usko kykyihinsä käsillä

tehtävässä, suorittavassa tai luovassa työssä.  Tämän ryhmän kuntoutujat

olivat tietoisia terveydellisistä puutteistaan ja elämänhallinnan näkökulmasta

he olivat sopeutuneet siihen ja etsivät nyt tietoisesti uudessa tilanteessa.

Työkokeilujen ja muun tiedonhankintatyön taustalta voidaan nähdä

orientaatio työkykyisyyden testaaminen.

Ryhmä 3:

Tämä ryhmä etsi koulutuksen avulla koulutusvaihtoehtoja ja tavallaan uutta

suuntaa elämälleen.  Heidän tavoitteenaan oli muuttaa tapahtunut voitoksi eli

saavuttaa kuntoutusprosessin avulla konkreettista hyötyä.  Heidän

motivaationsa on voimakas ja ovat hyvin tavoitteellisia kuntoutujia.
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Koulutusvaihtoehtojen kartoittaminen, realististen ja toteuttamiskelpoisten

suunnitelmien laatiminen ja koulutukseen hakeminen on tässä ryhmässä

kurssin toteutuksessa keskeistä.  Koulutuskokeilujen avulla terveyteen

liittyvien asioiden testaaminen tapahtui.  Tässä ryhmässä toiminnan taustalla

on orientaationa opiskeluedellytysten ja –valmiuksien testaaminen.

Ryhmä 4:

Tässä ryhmässä keskeinen ohjaava tekijä olivat terveydentila huomioiden

sopivien vaihtoehtojen etsiminen.  Sairaus tai vamma oli lähtökohtana ja sen

pohjalta etsittiin sekä työ- että koulutusvaihtoehtoja.  He ovat erittäin

motivoituneita palaamaan työelämään, jos sopiva työpaikka löytyy.

Yksilöohjauksen merkitys korostuu ehkä tässä ryhmässä eniten, koska heiltä

löytyy intoa, mutta ei tietoa.  Kuntoutusprosessi etenee koulutuksessa niin,

että tietoa etsitään, sitä suhteutetaan terveydentilaan, kokeillaan ja

päädytään soveltuvaan ratkaisuun.  Tämän ryhmän orientaatiopohjaa voisi

kuvata terveydentila huomioiden sopivien vaihtoehtojen testaamisella.

5.4.2.3.  SYNTYNEET SUUNNITELMAT

Ryhmä 1:

Syntyneet suunnitelmat ovat vaihtelevia.  Joitakin työllistymis- ja

koulutussuunnitelmia on syntynyt.  Kuitenkin pääasiassa tässä ryhmässä

jatkosuunnitelmat ovat eläkkeelle pyrkiminen, jatkotutkimuksiin lähettäminen,

erilaisiin hoitoihin lähettäminen tai jatkosuunnitelmaa ei syntynyt ollenkaan.

Ryhmä 2:

Suoraan työhön pyrkijät laativat jatkosuunnitelmakseen työkokeilujen,

työhönvalmennuksen tai lyhyen kurssituksen kautta työelämään

sijoittumisen.  Usealla oli kurssin loppuvaiheessa tiedossa konkreettinen

työpaikka, jossa jatkosuunnitelmaa oli tarkoitus toteuttaa kurssin jälkeen.

Kuitenkin myös koulutussuunnitelmia syntyi niiden kohdalla, jotka totesivat

kurssin aikana, että koulutusta on hankittava työllistyäkseen.
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Ryhmä 3:

Koulutukseen lähtijöillä koulutussuunnitelmat ovat myös yleisimmät.  He ovat

kurssin aikana konkretisoineet koulutussuunnitelmaansa ja sen

toteutumisvaihtoehtoja ja syntynyt suunnitelma on selkeä ja sisältää

aikataulutetun koulutusohjelman, -paikan ja –kustannukset.

Ryhmä 4:

Tässä ryhmässä jatkosuunnitelmat sisältävät usein vaihtoehtoja ja ehkä

peräkkäisiä suunnitelmia.  Esim. jatkokokeiluja, terveydellisiä selvityksiä ja

yksilöohjausten jatkosuosituksia.

Koulutuslausuntojen analysoinnin perusteella syntyi siis neljä toisistaan

eroavaa ryhmää.  Valitsin ulottuvuuksiksi alkuorientaation, sisällön ja

toiminnan analysoinnin sekä jatkosuunnitelmien muodostumisen ja näiden

ulottuvuuksien perusteella lausunnot jakautuivat siten, että niistä saattoi

muodostaa ryhmiä.  Tutkimustehtävän kysymyksenasettelut olivat

ulottuvuuksien valinnan taustalla.  Tämän jälkeen halusin syventää

teemoittelua haastattelun avulla.

Seuraavassa kuvassa ryhmät ja ulottuvuudet vielä taulukkona, jotta lukijan

on helpompi hahmottaa tutkimusprosessin kulku.

Koulutuslausunnot ryhmiteltynä teemoittain.

RYHMÄ 1
! Alkuorientaatio hämmentynyt
! Toteutusvaiheen keskiössä

työkyvyttömyyden testaaminen
! Jatkosuunnitelmiksi eläke-,

hoito- tai jatkotutkimukset yms.
pääasiassa

RYHMÄ 2
! Työhön –orientoituneet
! Jäljellä olevan työkyvyn

testaaminen työkokeiluin
! Suoraan työhön työllistyminen,

     lyhyen kurssin avulla työll.

RYHMÄ 3
! Koulutukseen orientoituneet
! Keskeisenä opiskeluedellytysten

ja –valmiuksen testaaminen
! Jatkosuunnitelmiksi koulutuk-
    seen hakeminen tai työ- ja
    koulutuskokeilu

RYHMÄ 4
! Orientaatio vamma- tai sairaus-

keskeinen
! Terveydentilaan sopivien

vaihtoehtojen testaaminen
! Jatkoselvityksiä, kokeiluja ja
     yksilöohjauksen jatko
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5.5.  HAASTATTELUJEN ANALYSOINTI TEEMOITTAIN

Teemahaastattelussa teemat noudattivat samaa aikataulullista ryhmittelyä

kuin lausuntojen analyysissakin.  Eli ensin olin kiinnostunut kurssin

alkuvaiheesta, sitten kurssin aikaisesta toiminnasta ja tuntemuksista ja

lopuksi kurssin loppuvaiheen tunnelmista.  Vaikka haastateltavia oli vain viisi,

pystyin lausuntojen analysoinnin ja haastattelujen tulosten pohtimisen avulla

löytämään aineistosta erilaisia tyyppejä.  Tyypittelyn tein sen vuoksi, että se

kuvaa mielestäni paremmin tutkimuksessa tavoittelemaani kuntoutujan

muotokuvaa, kuin tulosten perusteella myös mahdolliset koodaukset ja

tilastolliset arvioinnit.  En ole kiinnostunut tässä tutkimuksessa siitä, moniko

kuntoutuja laati suunnitelman ja toteutuiko se.  Olen kiinnostunut siitä, miten

kuntoutuja toimii osallistuessaan koulutukseen; mitkä hänen tavoitteensa

ovat ja miten hän hahmottaa tilanteen.  Yritän ymmärtää kuntoutujan

maailmaa, jotta pystyisin kehittämään omaa työtäni ja kasvaa kuntoutuksen

ammattilaisena viisaammaksi ja työssäni paremmin onnistuvaksi ihmiseksi.

Koulutuslausuntoja ryhmittelemällä syntyi neljä erilaista ryhmää, jotka

poikkesivat toisistaan orientaation, koulutuksen sisältöön suhtautumisen ja

työskentelymotiivin sekä jatkosuunnitelmiin suhtautumisen osalta.  Siinä

vaiheessa en vielä ajatellut erilaisia tyyppejä, vaan halusin nähdä, millaisia

ryhmiä koulutuslausunnoista valitsemieni ulottuvuuksien perusteella nousee.

Haastatteluvaiheessa halusin syventää tätä näkemystä niin, että kiinnitin

erityistä huomiota elämänhallinnallisiin seikkoihin.  Keskustelin

haastateltavieni kanssa siitä, miten he kokivat elämänsä muuttuneen

tapaturman tai sairastumisen vuoksi ja miten he reagoivat kurssille

osoittamiseen.  Millainen elämänhallinnan tunne heillä oli tullessaan,

koulutuksen kuluessa ja miten sen jälkeen.  Elämänhallinnan kokemusta

selvittelin kysymällä suoraan sekä omia vaikutusmahdollisuuksia ja kuulluksi

tulemista mittaavien teemojen avulla.

Haastatellut eivät suoraan edustaneet koulutuslausuntojen perusteella esille

nousseita ryhmiä eikä se ollut tarkoituskaan.  Haastattelun oli tarkoitus

syventää näkemystäni kuntoutujasta yleensä.  Kuntoutuja omine



43

kokemuksineen, elämismaailmoineen ja ajatuksineen kertoi minulle siitä, mitä

ja miten hän koki kuntoutusprosessinsa, omat toiveensa ja odotuksensa,

kuulluksi tulonsa ja mielialansa prosessin jälkeen.

6.  TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimukseni on tyypillinen tapaustutkimus, jossa tiettyä ilmiötä, yksilöä,

yhteisöä  tai tapahtumaa halutaan kuvata ja ymmärtää.  Tässä tutkimuksessa

olen pyrkinyt lisäämään ymmärrystäni siitä, miten kuntoutuja-asiakas voi

hyvin eri tavoin lähestyä samaa tilannetta ja prosessia ja miten tuon erilaisen

kokemuksen voi kuntoutusohjauksessa nähdä myös voimavarana ja

työskentelyn lähtökohtana.

Tutkimukseni yleistettävyydestä on todettava, että en ole tietoisesti pyrkinyt

yleistettävään tietoon, mutta näkisin, että tulokset antavat kyllä aihetta

syvempään pohdintaan kuntoutujan subjektiuden merkityksestä

kuntoutusprosessissa.  Mitä se todella on? Miten se voi toteutua?

Tuemmeko sitä työssämme?  Subjektiutta korostetaan kuntoutusjärjestelmän

eri toimintamuodoissa yleisesti ja kuntoutujan aktiivisuus ja osallistuminen on

suosittu keskustelunaihe neuvottelupäivillä, konferensseissa ja

seminaareissa.  Mitä subjektiudella todella tarkoitetaan ja miten se ilmenee?

Kuntoutuja voi olla subjekti omassa asiassaan, mutta kuntoutuminen ja siihen

liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin aina rahoittajan päätösvallan alaisia, joten

subjektiudella tarkoitetaan lopulta kuntoutujan  osallistumisoikeutta

päätöksentekoon, vaikuttamismahdollisuutta ja tasavertaista

neuvottelukumppanuutta kuntoutustoimenpiteiden ratkaisuissa.

Kuntoutuksen haasteita ja näköaloja kuvasin tutkimuksen teoreettisia

lähtökohtia sisältävässä kappaleessa.  Subjektius ja asiakkaan oma vastuu

näyttävät korostuvan yhä enemmän.  Asiakaslähtöisyys on myös ajan

haasteista merkittävimpiä.  Se edellyttää asiakkaan omaa osallistumista ja

panosta kuntoutusprosessissa.
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Elämänhallinnan kannalta kuntoutujan subjektiuden ja tasavertaisuuden

kokemus on äärettömän tärkeä. Timo Spangar on väitöskirjassaan

korostanut ohjaajan ja asiakkaan kohtaamiseen huomion kiinnittämistä ja

halunnut nähdä ohjaustilanteen neuvotteluna ohjaajan ja asiakkaan välillä.

Tässä omassa työssäni olen pyrkinyt konkretisoimaan tekijöitä, jotka

mahdollistavat aidon neuvottelun.  Mielestäni ohjaustilanne ei voi muodostua

neuvotteluksi, ellei ohjaaja kykene arvostamaan erilaisuutta ja erilaisia

reagoimistapoja.

Tutkimustuloksia arvioitaessa olen pyrkinyt siihen, että ne paljastaisivat

tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista.

Luotettavuuteen vaikuttaa se, että minulla on hyvin paljon esitietoa

tutkittavista, heidän ajatuksistaan ja mielipiteistään sekä elämäntilanteestaan.

Käsitykseni ja tulkintani ovat mukana vaikuttamassa saatavaan tietoon jo

aineistonkeruuvaiheessa ja analyysivaiheessa.  Tietoisena tästä olen

yrittänyt kertoa mahdollisimman tarkasti, miten olen käsitellyt aineistoa ja

miten olen päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien kokemuksia juuri

niin kuin olen sen tehnyt.

Seuraavassa kuvaan erilaisia aineistosta esille nousseita kuntoutujatyyppejä.

Tyyppien avulla pyrin kuvaamaan tutkimustulokseni ymmärrettävässä ja

kootussa muodossa niin, että lukija voi nähdä mielikuvissaan edessään

erilaisia ihmisiä, jotka kokevat samanlaisen tilanteen eri tavalla.  Ihmiset

tulevat kuntoutusprosessiin eri elämäntilanteista, eri lähtökohdista ja sen

vuoksi heidän asennoitumisensa, otteensa ja työskentelytapansa ovat

erilaiset.  Missään tapauksessa tyyppejä ei voi asettaa millään kriteerillä

järjestykseen, vaan erilaisuuden tulisi herättää kuntoutustyötä tekevissä

ammattilaisissa tarvetta pohtia syvällisemmin omaa työotettaan ja  -

menetelmiään, jotta voitaisiin saavuttaa hyviä ja kaikkia osapuolia tyydyttäviä

työn tuloksia.
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6.1  AJAUTUJAT

Ajautujat ovat tulleet kurssille ilman mitään odotusta tai mielikuvaa siitä mihin

ovat tulossa.  He ovat saaneet käskyn osallistua ja he kokevat sen pakkona.

He ovat ilmoittaneet sekä kurssin alussa käydyssä HOPS-keskustelussa

tavoitteekseen käydä kurssi loppuun ja osallistua kurssin toimintaan.  He

eivät missään tapauksessa ole passiivisia tai haluttomia henkilöitä, vaan

neuvottomia ja hämillään kaikesta kohtaamastaan, eivätkä osaa jäsentää

omaa elämäänsä.

”Kyllä minä koin, että oli pakko tulla kurssille.  Ajattelin sitten, että kattotaan,

mikä on homman nimi.  En ollut erityisen motivoitunut, kattotaan

lokeroidaanko johonkin”.

”Ei mulla mitään toivomuksia ollut.  Sitten vasta kun kurssi alko, aattelin, että

siellä haetaan, mikä kullekin on parasta”.

”Sitten vielä yksi puhui yhtä ja toinen toista, sosiaalihoitajan aloitteesta tänne

tulin.  Pakko tulla, niin minä sen näin; ei olis ollut voimavaroja, olin väsynyt

koko juttuun, pyöriteltiin koko ajan”.

He ovat kurssin aikana osallistuneet toimintaan ja työstäneet omaa

suunnitelmaansa.  Usko omiin mahdollisuuksiin on pysynyt pessimistisenä ja

elämänhallinnan näkökulmasta katsottuna ovat aika lailla hukassa, vaikka

osa heistä kyllä vähän muutti kantaansa positiivisempaan suuntaan kurssin

aikana.

”Kyllä sitten muuttui, että pystyi ittekin säätelemään, ja olinhan minä

kokeiluissa päiväkodissa ja vanhainkodeissa”.

”Sain itseluottamusta vähitellen takaisin matkan varrella, voimia alkoi tulla

vähitellen”.

”Elämänhallinnan kannalta oli hyvä, että tuli säännöllinen rytmi, kun alkuun

pääsi”.



46

Ajautujat kuvasivat teemahaastattelussa kurssin vaikutuksia omaan

elämäänsä ja tulevaisuutensa suunnitteluun ikään kuin ulkoistamalla nekin.

Vaikutukset lähtivät muista tekijöistä, kuin itsestä.

”Vaihtelevaa tunnelmaa kyllä oli.  Mutta vihdoin oli lääkäri, joka otti koko

elämäntilanteen huomioon ja eläkkeellähän minä nyt olen. Kyllä olen

tyytyväinen, ei tarvi huolehtia rahasta.  Kun oon semmonen ihminen, että

pitäisi olla selvää kaikki, että pystyy hoitaan asioita”.

”Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ei sitten yhtään kuunneltu

vakuutusyhtiössä”

”VKK:lta oli liikaa painostusta; kyllähän mulla kurssin aikana vähän lässähti,

mutta nyt on jo paljon paremmin”

”ATK-opetukseen kyllä petyin, olin vähän hätäinen, olisin lähtenyt soitellen

sotaan; sillä tavalla oli vaikutusta, että oli hyvä että oli ammatti-ihmisiä, jotka

sano, että elähän hötkyile”.

Ajautujien kanssa tulisi työskennellä hitaasti edeten; pienin askelin ja herkästi

kuulostellen kaikkea esille tulevaa avointa ja piiloviestiä.  Luottamuksen

saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeätä, koska heidän elämänhallintaa

säätelee epäluulo kaikkia auktoriteetteja kohtaan.  Elämänhallintaa ja

voimaantumista tulee tukea onnistumisen kokemusten ja riittävien haasteiden

avulla.

6.2.   MYHÄILIJÄT

Myhäilijät ovat kuntoutujia, jotka periaatteessa suhtautuvat myönteisesti

koulutukseen ja kuntoutusprosessiin.  Heillä on myös myönteinen

suhtautuminen elämään yleensä ja tulevaisuuteen.

He kuuluvat ryhmään, jotka eivät osanneet ilmaista mitään erityistä tavoitetta,

mutta olivat kiinnostuneita etsimään vaihtoehtoja ja tutustumaan erilaisiin

asioihin.  Erityisesti uusien asioiden kuten ATK:n opiskelu näytti kiinnostavan.
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”Olin motivoitunut, aika tuntui pitkältä ensi alkuun, mutta hyvin se meni.

Tiiviisti tuli asiaa, tiukka tahti, liian lyhyt”.

”Kouluhomma tuntui aluksi peikolta, mutta lyhyt se sitten oli.  Olin taas

oikeaan aikaan oikeassa paikassa”.

”Ei mulla sen elämänhallinnan kanssa mitään ongelmaa.  Tiesin heti, että ei

ne laita näin vanhaa enää mihinkään työhön”.

”Ei mulla mitään kurssia vastaan ollut.  Olihan mulla aikaa”.

Myhäilijä on ryhmän ilon aihe ja myönteisen ilmapiirin rakentaja.  Kouluttajan

näkökulmasta myhäilijä on ns. helppo opiskelija, mutta haastava kuntoutuja.

He  olivat  innokkaita opiskelijoita ja suhtautuivat kaikkeen toimintaan

varauksettoman halukkaasti.  Jotenkin eräänlainen huolettomuus ja elämästä

nauttiminen heijastui heidän olemuksestaan.

”Mulla mitään ongelmaa ole ollu koko aikana elämänhallinnankaan kanssa ei

muutenkaan”.

”Kyllähän ryhmän kanssa oli mukavaa, asenteessa tulevaisuuteen ei

ainakaan pahempaan suuntaan”.

”Työkokeilut olivat hyvät.  X-oppilaitoksessa kun käytiin, se napsahti kerralla,

että tänne sitten””.

Kuntoutusprosessin kannalta näyttäisi siltä, että myhäilijät löytävät ikään kuin

siinä sivussa ja vahingossa hyviäkin kuntoutussuunnitelmia.  Asiat

loksahtelevat paikoilleen ilman tuskaa ja vaivaa.  Kuntoutusohjaajan

näkökulmasta tässä on jotain erityisen mielenkiintoista ja avartavaa.

Ohjausprosessissa näkisin, että tajunnan virran tulee antaa vapaasti soljua ja

antaa kuntoutujalle tilaa ideoida ja visioida suunnitelmaansa.  Ohjauksen

kannalta merkityksellistä on kuitenkin aito kiinnostus ja kuunteleminen ja

tietoinen eteenpäin ohjaaminen.
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6.3. TYÖSTÄJÄT

Työstäjät ovat kypsiä aloittamaan kuntoutusprosessin.  Heillä on ollut aikaa

miettiä asioita yksin tai perheen kanssa kotona.  He ovat tuskastuneita

toimettomuuteensa ja palavat halusta palata työelämään tavalla tai toisella.

He ovat erittäin motivoituneita ja valmiita työskentelemään sen eteen, että

ratkaisuja alkaa syntymään.  Heillä on jonkin verran myös uskoa siihen, että

vaivannäkö palkitaan.  Kuitenkin lievää epäilyä omiin mahdollisuuksiin

esiintyy.

”Raskasta oli kyllä se opiskeluaika, mutta palkinto on hyvä, kun sai

työpaikan”.

”Halusin asettaa tavoitteeksi tutustua mahdollisimman moneen ammattiin ja

koulutusmahdollisuuteen, koska ei pitkän uran aikana ole ollut siihen

mahdollisuutta”.

” Voin vaikuttaa kurssin aikana. Oli kuin tiimi, joka hoiti asioita yhdessä.

Yhdessä rakennettiin ohjelmaa, pääjuttu tuli teiltä, mutta yhdessä

suunniteltiin”.

”Halusin panostaa kurssiin paljon ja se oli perustekijä, joka johdatti minua

eteenpäin kurssin aikana ja tuotti tulosta”.

Työstäjät eroavat raivaajista erityisesti siinä, että heillä ei ole ns. valmista

“raivattavaa”, vaan he etsivät kuumeisesti ratkaisua kaikista

mahdollisuuksista.  Motivaatiota heillä on yhtä paljon oman

kuntoutussuunnitelmansa rakentamiseen ja työstämiseen.  Kuntoutujana he

ovat vakavasti asiaansa suhtautuvia ja ahkeria.

Elämänhallinnan näkökulmasta katsottuna voi päätellä, että työstäjät eivät

ole menettäneet elämänhallinnan otettaan.  He sijoittavat vammautumisen ja
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työnsä menettämisen koko elämänkokonaisuudessaan sille kuuluvaan

asemaan; ei enempään eikä vähempään.

”Taloudellisesti se kyllä vaikutti, kun ei saanut rahaa sillai ku töissä sai.  Piti

sopeutua ja mielellään tulin kurssille, kun sitten taas sai rahaa ja muutenkin.

Pakkohan oli alkaa miettiä uutta, ei olis voinu jatkaa enää entistä”.

Työstäjillä ei ole selkeää suuntaa, mihin he pyrkisivät kurssin avulla, vaan

periaatteessa kaikki on avoinna.  He ovat valmiita kokeilemaan erilaisia

asioita, jos niistä vain on hyötyä omaa suunnitelmaa ajatellen.  He tarvitsevat

ohjausta mahdollisuuksien etsimisessä ja konkreettisten työ- ja

koulutuspaikkojen valinnassa.  He ovat kiitollisia ja erittäin yhteistyöhaluisia

kuntoutujia.

6.4.  RAIVAAJAT

Raivaajat ovat sinnikkäitä sissejä.  Heillä on vahva itsetunto ja luja usko

omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.  He ovat oman asiansa ajajia ja ovat

hoitaneet vakuutusasiaansa itse tai edustajan avulla.  He tuovat voimakkaasti

esille omat oikeutensa ja vaativat niitä.   Heillä on usein ratkaisuvaihtoehtoja

valmiina ja he käyttävät urasuunnittelukurssia selkeimmin hyödykseen omien

suunnitelmiensa valmistamiseen.

”Elämänhallinnan suhteen ei mitään, kyllähän minä itse senkin jälkeen

päätän, kyllähän vakuutusyhtiö ja muut painavat päälle, mutta ei siinä

mitään”.

”Itse niin kauan kun pystyy jotain tekemään, kun ei tiiä miten terveys menee

ja muuta”.

”Liiton puolesta kaikki valituksetkin tehtiin; eihän niitä itte kannata”.

”Sano sinä tyttö mitä sanot, niin eläkkeelle minä tästä”.
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Raivaajat pyrkivät käyttämään kuntoutusprosessiajan hyödykseen niin, että

heidän suunnitelmansa etenee ja saa hyväksynnän päättäviltä tahoilta.

Kuntoutusohjaajan näkökulmasta kuntoutussuunnitelman realisoiminen ja

avoin harkinta ja neuvottelu kuntoutujan kanssa näyttäisi tuottavan eniten

tulosta.  Joskus raivaajat toteuttavat suunnitelmiaan kaiken uhallakin.

”Siellä entisessä työssä minä edelleen, teen sitä mitä pystyn.  Niin kauan kun

vaan henki pihisee, miten sitä meikäläinen muuta osaa”.

”Sitten kun täytän 65 vuotta, sitte ne myöntää”.

Tässä aineistossa oli raivaajia edustamassa niitä, joilla eläkkeelle

pääseminen oli tavoitteena ja ”raivasivat” tietä siihen suuntaan.  Kuitenkin

koulutuslausuntojen perusteella voidaan havaita, että heitä löytyy myöskin

niistä, jotka suuntaavat tietylle alalle keinolla millä hyvänsä.

Kuntoutusprosessi saattaa sen vuoksi venähtää pitemmäksi, mutta saattaa

hyvinkin johtaa onnistuneeseen ratkaisuun.  Onpa ollut sellainenkin

esimerkki, että eräs kuntoutuja haki haluamalleen alalle, vaikka

vakuutusyhtiö ei lähtenyt puoltamaan koulutusta.  Hän kouluttautui sitten

omalla kustannuksellaan.

Edellä kuvatut tyypit edustavat erilaisia kuntoutujia, jotka tulevat

kuntoutusprosessiin eri ammateista, eri ikäluokista ja erilaista

elämäntilanteista.   Tyypit kertovat erilaisista orientaatioista, odotuksista ja

toiveista ja kuntoutustarpeen määrityksistä.

Tutkijalle jää paljon avoimia kysymyksiä ja paljon pohdittavaa siitä, miten

kehittää itseään ihmisenä, työntekijänä ja kanssaeläjänä näiden erilaisten,

elämää nähneiden kuntoutujien kohtaajana.
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7. LUOTETTAVUUS

Kun tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystämme maailmasta, toisista ihmisistä

ja heidän toimistaan sekä elämismaailman ilmiöistä yleensä, on aina

huomioitava myös se seikka, että tulkinnassa ovat väistämättä mukana

tulkitsijan omat kokemukset ja esiymmärrykset tutkittavasta ilmiöstä.  Tästä

syntyy ns. hermeneuttinen ongelma, jota varten Varto on kehitellyt

menetelmän, joka perustuu yleisesti tulkinnan ja merkityksen teoriaan.

Olennaista hänen mukaansa on tulkinnassa varmistaa, että

1) tulkinta ja ymmärtäminen noudattaa menetelmällistä kulkua,

2) nämä koskevat tematisoitua kohdetta ja

3) näissä on mahdollista erottaa tutkimuskohdetta koskeva tutkijaa

koskevasta.

(Varto, 1992, 58.)

Varto toteaa tutkimuksen eettisyyden vaatimuksesta vielä, että tämä

tarkoittaa yleensä kokonaisvaltaisuuden ja kompleksisuuden

huomioonottamista, siis koko tutkimuksen ihmiskäsityksen sisällyttämistä

teorianmuodostukseen.  Kun nämä on otettu huomioon, tutkimus yleensä

kestää arvioinnin eettiseltä kannalta. (Varto, 1992, 107.)

Olen halunnut tämän työni avulla lisätä ymmärrystäni omien opiskelijoideni

ajatusmaailmasta, kokemuksista ja elämänhallinnasta.  Olen pyrkinyt

lähestymään tutkimustehtävääni siten, että parhaalla mahdollisella tavalla

saavuttaisin luotettavimman tiedon minua kiinnostavista kysymyksistä.

Tästä johtuen olen perehtynyt kuntoutujien kokemuksiin paitsi tutkimalla

koulutuslausuntoja, myös haastattelemalla heistä osaa.  Aineisto on

kerääntynyt neljän kuukauden mittaisista urasuunnittelukursseista;

kuntoutujien henkilökohtaisista suunnitelmista,  työkokeilukokemuksista ja

yksilöohjauskeskusteluista ja niihin liittyvistä henkilökohtaisista ammatillista

suuntautumista tukevista tehtävistä.

Omassa työssäni olen pyrkinyt lisäämään luotettavuutta sillä, että olen

kuvannut jokaisessa vaiheessa oman osuuteni aineiston hankinnasta
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analysointiin saakka.  Olen tällä halunnut osoittaa lukijalle, että kyseessä on

minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä asia ja että en ole objektiivinen

tulkitsija.  Oma ihmiskuvani, käsitykseni kuntoutustoiminnasta ja sen

kehittämisen tarpeista tulevat esille ja ovat varmasti vaikuttamassa

tutkimustuloksien esittelyssä.

Olen pyrkinyt lisäämään luotettavuutta myös siten, että olen haastatellut

entistä kollegaani erityisopettaja Elise Hataraa ja VKK:n

kuntoutussuunnittelija Marja-Liisa Metsoa ja pyytänyt heitä kommentoimaan

tutkimustani.  Olen saanut heiltä arvokkaita ohjeita ja korjausehdotuksia.

Keskusteluni heidän kanssaan on herättänyt monia ajatuksia kuntoutustyön

sisällöistä, kehittämistarpeista ja yhteistyön tarpeellisuudesta.

Kun halutaan ymmärtää toisen ihmisen elämismaailmaa siihen liittyvine

tuntemuksineen ja kokemuksineen, voisi luotettavuuden kannalta olla

merkitystä, jos voisi käyttää elämänkertoja, tarinoita ja suullisia kertomuksia.

Tässäkin kontekstissa olisi varmasti avartavaa, jos tutkittavat henkilöt

avaisivat tutkijalle koko siihenastisen elämänsä, arvonsa ja unelmansa.

Muutokset elämänhallinnan tunteen kokemuksessa tulisivat varmasti

selkeämmin esille.  Tällainen tutkimusote olisi varmasti erittäin

mielenkiintoinen haaste myös kuntoutusasiakkaiden kyseessä ollen.

Tässä tutkimuksessa katsoin kuitenkin riittävän laajaksi ja luotettavaksi

kuvata ihmiselämän kannalta lyhyttä, mutta merkityksellistä aikaa ja

kokemuksia siitä eli tapaturman, kuntoutumisen ja työelämään paluun jaksoa

ja elämänhallinnan tunnetta tässä kontekstissa.  Katson sen olevan

luotettava tämän tapauksen kuvaajana.
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8. POHDINTA

Lähdin tekemään tätä tutkimusta aidosta kiinnostuksesta niitä ihmisiä

kohtaan, joiden kanssa suurimman osan vuodesta työskentelen. Olen

vuosien mittaan herkistynyt yhä tiiviimmin kuuntelemaan mitä heillä on

sanottavana, mitä he ajattelevat ja mitä tuottavat.  Voisinpa väittää melkein,

että en ole ainoa, jolle tällaiset mietteet ovat tuttuja.  Asiakastyöhön liittyy

usein monenlaisia kuvioita, vaiheita ja paineitakin.  Aina työ ei suju niin kuin

haluaisi ja toivoisi.  Asiakaslähtöisen työskentelytavan ydin on kuitenkin

kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen toteutuminen.

Niinpä tässä tutkimuksessani tavoittelin syvempää ymmärrystä siitä, mitä

nämä minun asiakkaani ajattelevat  kuntoutustarpeen arviointiprosessista

omaa elämäänsä kohtaavana tapahtumana ja mitä he ajattelevat omasta

elämänhallinnastaan ko. tilanteessa.

Mitä tämä tutkimus sitten opetti?  Se vahvisti käsitystäni siitä, että asiakas on

oikeassa. Hän ei välttämättä tiedä suuntaa eikä rajoja, mutta hän tietää sen

oleellisen:  hän on oman elämänsä paras asiantuntija!  Se tarkoittaa sitä, että

ohjaajan on hyvä kehittää kuuntelijan taitojaan, koska ohjaustilanteen

arvokkain ja käyttökelpoisin anti tulee asiakkaan omista kokemuksista ja

motivaation syntymisestä.

Kouluttajana ja kuntoutustyön ammattilaisena se opetti sen, että asiakas on

kohdattava niin, että erilaiset lähestymis-, reagointi- ja toimintatavat

mahdollistuvat.  Tässä on valtava haaste kuntoutustyötä tekeville

asiantuntijoille.  Ohjaako työtä lainsäädäntö, organisaation ja järjestelmän

erilaiset säännökset vai mahdollistuuko työssä näiden lisäksi ja ohella myös

asiakaslähtöinen, moniarvoinen työskentely niin, että kaikki intressiryhmät

voisivat olla tyytyväisiä.

Ajautujat, myhäilijät, työstäjät ja raivaajat tarvitsevat kaikki apua ja ohjausta

omassa kuntoutusasiassaan, mutta työskentelytapa ja intensiteetin taso ovat
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erilaisia.  Elämänhallinnan näkökulmasta heidän voimavaransa, erilaiset

kykynsä ja taitonsa käsitellä asioita ovat hyvin erilaiset.

Tyni (1999, 40) on kuvannut yksilön elämänhallintaa määrittäviä osatekijöitä,

jotka olen esitellyt aikaisemmin luvussa: ohjaava koulutus ja elämänhallinta.

Nämä osatekijät  näyttäytyivät omassa työssäni tyypittelyn mukaan toisistaan

hyvin erottuvina kokonaisuuksina.  Erityisesti omaan kehoon sekä elämään

kokonaisuudessaan kohdistuvien valintojen ja päätösten tekeminen on

tapaturma-asiakkaille tärkeä elämänhallintaan vaikuttava tekijä.  Tyni kuvaa

toisena merkittävänä elämänhallinnan osatekijänä elämän kokemusta

merkityksellisenä ja mielekkäänä.  Itse näkisin, että elämänasenne ja ote

elämästä on vähintäänkin yhtä tärkeä tekijä.  Tyypittelyssä tämä tuli esille

selvästi.  Ajautujilla elämänasenne on eräällä tavalla fatalistinen.  Myhäilijöillä

on taas antaa mennä  –asenne.  Työstäjät ovat elämänasenteiltaan lähes

uskonnollisen tunnollisia, kun taas raivaajia voisi kuvata kuokka ja jussi –

metaforalla.  Elämänhallintaan vaikuttavia osatekijöitä ovat tutkimukseni

mukaan lisäksi kyky hallita kriisejä sekä kyky sijoittaa itsensä yhteiskunnan

monialaiseen ja –kerroksiseen todellisuuteen.

Lisäksi tutkimus opetti sen, että opettajuutta, ammattitaitoa ja teknistä

osaamista tulee valvoa ja kehittää kaiken aikaa. Kun ohjaustyössä tunnistaa

erilaisia kuntoutujatyyppejä, on ohjaajan keskityttävä ohjaamaan kutakin

tyyppiä tavalla, joka parhaiten vastaa tyypin käsittelytapoja.  Opettajuus

sinänsä, ammattitaito ja tekninen osaaminen toimii tällöin välineenä

ohjaustyössä.  Näiden taitojen on oltava kunnossa, jotta vuorovaikutuksen ja

luottamuksen syntymiseen voi käyttää aikaa riittävästi.  Tämä tarkoittaa sitä,

että kuntoutusohjaajan tulee olla kuntoutusjärjestelmän tuntija, erilaisten

kuntoutusmahdollisuuksien ja lainsäädännön hallitsija. Haluan korostaa

kuitenkin, että keskeisintä on vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja aito

kiinnostus asiakkaita kohtaan.  Vaikka tekninen osaaminen olisi erittäin hyvin

hallussa, mutta et tunnistaisi erilaisia kuntoutujatyyppejä ja reagoisi tähän

mitenkään, ei aitoa ja luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta asiakkaan

kanssa pääse syntymään.
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Patrikainen (1999) on todennut opettajuuden laadusta, että opettajan

pedagogisen ajattelun taustalla tulisi olla tasavertaisessa suhteessa kolme

keskeistä käsitettä; ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitys.  Hän tuli

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kuvaus opettajan pedagogisen

ajattelun dimensionaalisesta käsitejärjestelmästä, jossa samanaikaisesti

nivoutuvat niin opettajan ihmis-, tiedon- kuin oppimiskäsityskin dynaamiseksi

kentäksi, antaa havainnollista laaja-alaisuutta opettajuuden ymmärtämiseksi.

Tämän mukaan on tärkeää muistaa, että opettaja tai ohjaaja ei voi pitää

erillään opettamista (tiedonkäsitys, oppimiskäsitys) ja oppijaa/opiskelijaa

(ihmiskäsitys).  (Patrikainen, 1999, 147-148.)

Aila Järvikoski on mielestäni todennut osuvasti, että kuntoutus on väliintulo

tilanteessa, jossa ihminen on joutunut peruskysymysten eteen.

Työttömyyteen, sairauteen tai kuolemaan liittyvät uhkat ovat vieneet häneltä

turvallisuuden tunteen, joka on vuosien mittaan saattanut syntyä erilaisista

arkirutiineista ja tottumuksista.  Kokemus elämän hallittavuuden

romahtamisesta voi olla erityisen vaikea siksikin, että yhteiskunnassamme

korostetaan tätä nykyä henkilökohtaista hallintaa ja itseohjautuvuutta.

(Järvikoski, 1996, 125.)

Kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena tulisikin tässä tilanteessa olla se, että

autetaan kuntoutujaa toteuttamaan pyrkimyksiään tai luopumaan niistä ja

muodostamaan uusia.  Kuntoutuksen tulisi antaa mahdollisuuksia sellaiseen

elämänhallintaan, jossa kuntoutuja kokee itse kantavansa vastuun

tekemisistään ja olevansa täysivaltainen neuvottelukumppani itseä

koskevissa ratkaisuissa. (Järvikoski, 1996, 126.)

 Rubin & Rubin toteavat, että periaatteessa ohjaaja ja ohjattava eivät voi olla

tasa-arvoisia ohjaustilanteessa.  Tämä johtuu siitä, että ohjaaja ei useinkaan

ole vajaakuntoinen tai vammainen.  Monen ohjattavan on opeteltava

tavallaan uudelleen tilanne, jossa hän voi ja osaa osallistua itseä koskevaan

päätöksentekoon.  Sairastamisen aikana opitaan helposti nojautumaan

vanhempiin, hoitajiin, sosiaalityöntekijöihin tai muihin viranomaisiin.  Tämä
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asettaa ohjaustyötä tekevän ammattitaidolle myös haasteita oppia ja

opiskella ihmisen käyttäytymisen dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä. (Rubin &

Rubin, 1988, 31.)

Itse uskon tasa-arvoiseen ja tasavertaiseen kohtaamiseen asiakastyössä.

Jos ohjaaja on tietoinen omasta ja ohjattavan roolista ohjaustilanteessa ja

tunnistaa omat taustavaikuttimensa, voi ohjaustilanteesta muodostua varsin

tasa-arvoinen ja hedelmällinen neuvottelu, jossa molemmilla osapuolilla on

tilanteesta myönteinen hallinnan tunne. Tasa-arvoisessa ja myönteisessä

ilmapiirissä käydystä ohjausprosessista syntyy kuntoutumista tukeva

suunnitelma, jonka kuntoutuja on itse laatinut ja johon hän sen vuoksi voi

sitoutua.
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Kurssiaika 4 kk (16 vkoa, 80 otpv)

Opiskelijamäärä 10-12 henkilöä

Kohderyhmä Pirkanmaan alueen kuntoutusasiakkaat, jotka suunnittelevat työelämään
palaamista

  Joko suoraan tai soveltuvan koulutuksen kautta ja joiden lääkinnällinen
diagnosointi ja kuntoutus ovat jo niin pitkällä, että ammatillista
kuntoutusta voidaan suunnitella.  Kurssi on suunniteltu erityisesti
Vakuutuskuntoutus VKK ry:n asiakkaiden tarpeisiin (liikenne- ja
työtapaturmapotilaat sekä ammattitautipotilaat), mutta kurssi soveltuu
myös muille vakuutusyhtiöiden kuntoutusasiakkaille.

Tavoitteet Koulutuksen päätavoitteena on edistää osallistujien ammatillista
kuntoutumista ja pitkäjänteistä työmarkkinoille sijoittumista.
Koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon opiskelijoiden
terveydelliset rajoitteet sekä tarjolla olevat kuntoutusmahdollisuudet.
Kurssin tavoitteena on laatia toteuttamiskelpoinen, realistinen ja
työllistymistä edistävä kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta opiskelijat
voivat jatkaa kuntoutusprosessia vakuutuslaitostensa kanssa.

Toteutus Kurssin sisältö koostuu toiminnallisesta yhteisopiskelusta,
henkilökohtaisesta ohjauksesta ja kokeilutyyppisistä työ- ja
koulutuskokeilujaksoista.  Yhteisopiskelujakson aikana perehdytään
laajasti koulutusjärjestelmään, aikuiskoulutusvaihtoehtoihin,
ammatillisten erityisoppilaitosten tarjoamiin mahdollisuuksiin,
kuntoutusvaihtoehtoihin sekä kuntoutusasiakkaiden
työllistymismahdollisuuksiin.  Kurssin aikana käsitellään myös
ergonomiaa sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Työharjoittelujaksojen aikana on tarkoitus kartoittaa opiskelijoiden
ammatillisia odotuksia ja suhteuttaa niitä terveyden nykytilaan ja sitä
kautta löytää realistisia vaihtoehtoja tulevaisuutta  ajatellen.
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