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MAAHANMUUTTAJANAISTEN HYVINVOINNIN 
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– Ryhmän ohjaajan opas 

Vapaa-aika on osa tasapainoista elämää. Kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan edistää vapaa-
ajan toimintojen keinoin. Toimintakyky koostuu eri osa-alueista; karkeasti jaoteltuna fyysisestä, 
psyykkisestä, kognitiivisesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Näiden osa-alueiden hallintaa 
voidaan kehittää erilaisten vapaa-ajan toimintojen avulla, mikä vuorostaan auttaa ihmistä 
suoriutumaan arjestaan ja näin ylläpitämään omaa hyvinvointiaan. Maahanmuuttajataustaisten 
naisten on tutkittu jäävän muita todennäköisemmin yhteiskunnan erilaisten palveluiden, kuten 
vapaa-ajan liikuntatarjonnan ulkopuolelle. Tähän on löydetty useita syitä, joista osa on kulttuurisia 
ja osa kulttuuriin liittymättömiä. 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyönä maahanmuuttajanaisille suunnatulle 
DaisyLadies ry:lle. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on työkokeilun muodossa tarjota 
maahanmuuttajataustaisille naisille muun muassa mahdollisuus sosiaaliseen tukiverkon ja oman 
identiteetin vahvistamiseen sekä opiskelu- ja työelämätaitojen harjoitteluun uudessa 
kulttuurisessa ympäristössä. Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa opas sellaisen toiminnallisen 
vapaa-ajan ryhmän ohjaamiseen, jonka avulla on mahdollista tukea osallistujia löytämään 
itselleen merkityksellisiä vapaa-ajan toimintoja ja tunnistamaan niiden avulla saavutettavia 
hyötyjä. Lisäksi työn on tarkoitus tukea yhdistyksen toiminnan tavoitteita. 

Työ tehtiin vastaamaan toimeksiantajan tarpeita niin, että opasta voitaisiin sellaisenaan 
hyödyntää yhdistyksen toiminnassa. Opasta ja sen käytettävyyttä testattiin yhdistyksessä 
työkokeilussa olleista naisista koostuneen pilottiryhmän kanssa. Opasta muokattiin saatujen 
kokemusten ja ryhmän palautteen perusteella. Tästä muodostui opinnäytetyön toiminnallinen 
osuus. Työn tuloksena syntyi toimeksiantajan ja pilottiryhmän palautteen perusteella toimivaksi 
todettu vapaa-ajan ryhmän ohjaajan opas, joka on tarkoitettu soveltumaan kenen tahansa 
käytettäväksi. 
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 – A group instructor’s manual 

A balanced life includes free time. The variety of activities that one’s free time comprises can be 
used to benefit a person’s overall well-being. A person’s ability to function is crucial in managing 
day-to-day life and activities, and can roughly be divided into physical, psychological, cognitive 
and social abilities. Free time activities are a way to advance these abilities. Thus, participating 
in free time activities also helps a person boost their own well-being. Especially immigrant women 
have been found to miss out on many public services, such as sport services, more easily than 
others. Both cultural and non-cultural causes are found to contribute to this. 

This thesis was realized as a developmental work in cooperation with DaisyLadies ry, an 
association targeted at immigrant women. The association offers women work try-out 
opportunities and thereby strives to influence positively on strengthening their identity and social 
network. The association also aims to support women in practicing their societal skills in order to 
increase their chances of employment or getting a study place in their new cultural environment. 
The aim of this work was to compose a manual for instructing an occupational leisure activity 
group. This group supports its participants in finding meaningful leisure activities and to recognize 
the benefits of free time. This thesis was also intended to promote the goals of DaisyLadies. 

The work aimed to match DaisyLadies’s demand for a manual that can be used in different 
activities of the association. The produced manual and its usability were tested with a pilot group 
that was comprised of women during their work try-out period at the association. The manual was 
revised based on the experience of the pilot group and the feedback received from the 
participants. The implementation of the manual and testing it with the pilot group formed the 
practical part of this thesis. Both the pilot group participants and the DaisyLadies’ employees 
estimated the resulting manual successful. The manual was perceived as clear, useful and easy 
to approach.  
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyönä maahanmuuttajanaisille suunnatulle 

DaisyLadies ry:lle. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus sosiaaliseen tuki-

verkkoon, kulttuurien väliseen lähentymiseen ja oman identiteetin vahvistamiseen uu-

dessa kulttuurisessa ympäristössä. Toiminnan tavoitteena on työkokeiluun tulleiden työ-

ikäisten maahanmuuttajanaisten opiskelu- tai työpaikan hakemisen tukeminen sekä työ-

kyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Yhdistyksen työntekijät kokivat hyödylliseksi saada 

käyttöön uusia keinoja vahvistaa arjen voimavaroja ja henkistä hyvinvointia myös vapaa-

ajan toimintojen keinoin. (DaisyLadies ry 2016; Hannele Mutanen 12.12.2016.) 

Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan tarpeeseen työkalusta, jonka avulla voitaisiin vahvistaa 

arjen voimavaroja ryhmämuotoisesti vapaa-ajan keinoin. Tarkoitukseksi muodostui to-

teuttaa ryhmänohjaajan opas, jonka tuella on mahdollista toteuttaa maahanmuuttajanai-

sille suunnattu toistettavissa oleva toiminnallinen ryhmä. Ryhmän avulla tavoitteena on 

auttaa osallistujia löytämään mielekästä ja merkityksellistä tekemistä vapaa-ajalle nykyi-

sessä asuinympäristössä. Samalla osallistujia tuetaan tunnistamaan itselleen sopivia, 

vapaa-ajan toimintojen avulla saavutettavia hyötyjä ja vahvistamaan aihepiiriin liittyvää 

omatoimisuuttaan. Kehitettävän oppaan käytettävyyttä päätettiin testata pilottiryhmän 

kanssa osana opinnäytetyön toteutusta. 

Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut huomatta-

vasti viimeisten 25 vuoden aikana (Tilastokeskus 2016). Maahanmuuttajien parissa ta-

pahtuva työ on vaihtelevaa ja työllistää siksi useaa ammattikuntaa (Infopankki 2015). 

Myös toimintaterapeuteilla on mahdollisuus olla mukana alan kehityksessä soveltaen 

omaa tietoaan ja ammattitaitoaan maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi (Ahola ym. 2009 37–40). Tämän opinnäytetyön laajempana tavoitteena oli osal-

listua luomaan tapoja, joilla voitaisiin edesauttaa maahanmuuttajatyötä toimintaterapian 

kautta. Halusimme työllä tukea maahanmuuttajanaisten tasa-arvoista kohtelua ja henki-

sen hyvinvoinnin huomiointia.  

Opinnäytetyö alkaa työn lähtökohtia ja tarvetta käsittelevällä pääluvulla, jonka aikana 

kerrotaan tarkemmin myös työn toimeksiantajasta ja kohderyhmästä. Seuraavissa lu-

vuissa käsitellään työn teoreettista taustaa ja oleellista tutkimustietoa. Ensin perehdy-

tään yleisemmin hyvinvointiin ja vapaa-aikaan sekä niiden käsitteistöön, minkä jälkeen 

siirrytään tarkastelemaan aihetta maahanmuuttajanaisiin keskittyvästä näkökulmasta. 
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Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi koko kehittämistyön prosessi ja sen aikana käytetyt 

menetelmät. Työn toiseksi viimeisessä pääluvussa käsitellään kehittämistyön toiminnal-

linen osuus, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty Doris Piercen Tera-

peuttisen voiman mallin sisältämää Suunnitteluprosessia (Pierce 2003, 9). Päätösluku 

sisältää koko opinnäytetyön ja sen tulosten pohdinnan ja arvioinnin sekä kehittämisideat 

jatkoa ajatellen. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä pääluvussa käydään läpi tämän kehittämistyön lähtökohtia alkaen käsitteiden sel-

ventämisestä ja toimeksiantajan esittelystä. Tästä edetään työn tarpeen ja tavoitteiden 

läpikäyntiin eri näkökulmista. 

2.1 Maahanmuuttajatyö Suomessa 

THL määrittelee maahanmuuttajaksi henkilön, joka on syystä riippumatta muuttanut 

maasta toiseen. Käsitteellä viitataan yleensä henkilöihin, joilla on vierasmaalainen syn-

typerä. Maahanmuuttajalle on lain mukaan tehtävä yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, 

joka määrittelee henkilölle tarpeelliset toimenpiteet ja palvelut yhteiskuntaan kotoutumi-

sen kannalta. Tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle tarvittaessa kielen sekä luku- 

ja kirjoitustaidon opetusta, jotta jatkokoulutukseen ja työelämään pääseminen mahdol-

listuisi. Kotouttamiseen sisältyy viranomaistoimenpiteitä, joilla kotoutumista pyritään 

edistämään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. 

(THL 2016a.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut huomatta-

vasti viimeisten 25 vuoden aikana (Tilastokeskus 2016). Maahanmuuttajien parissa ta-

pahtuva työ on monipuolista ja työllistää siksi useaa ammattikuntaa (Infopankki 2015). 

Myös toimintaterapeuteilla on mahdollisuus olla mukana alan kehityksessä soveltaen 

omaa tietoaan ja ammattitaitoaan maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi (Ahola ym. 2009 37–40). 

2.2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyömme tilaajana toimii DaisyLadies ry, joka on maahanmuuttajanaisille suun-

nattu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys perustettiin tarjoamaan Suomeen tulleille 

maahanmuuttajanaisille mahdollisuus sosiaaliseen tukiverkkoon sekä edistämään opis-

kelu- tai työpaikan saamista. DaisyLadies ry:n tarkoituksena on edistää kulttuurien lä-

hentymistä ja tasa-arvoa yhdessä toimien. (DaisyLadies ry 2016.)  
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Opinnäytetyön toteutus alkoi toimeksiantajan toimipisteessä, joka tarjoaa mahdollisuuk-

sia työkokeiluun. Työkokeilupaikat on suunnattu pääasiassa työikäisille naisille, joiden 

on kielitaidon ja valmiuksien kannalta mahdollista jatkaa työkokeilun jälkeen työelämään, 

opiskelemaan tai uuteen työharjoitteluun. Tarkoituksena on, että jokaista työkokeiluun 

tullutta voitaisiin auttaa oman osaamisen kehittämisessä ja uuden kotimaan kulttuuriin 

tutustumisessa. Toiminnassa pyritään lisäämään naisten tietoa koulutustarjontaan ja 

työmarkkinoihin liittyvistä asioista, tukemaan omaa aktiivisuutta sekä ylläpitämään työ-

kykyä ja hyvinvointia. Yhdistyksen järjestämässä toiminnassa työkielenä on suomi ja mu-

kana on oman henkilökunnan lisäksi vierailevia opettajia, vapaaehtoisia sekä eri alojen 

opiskelijoita. (DaisyLadies ry 2016.) 

2.3 Työn tarve ja tavoitteet 

Ensisijainen vastuu maahanmuuttajien kotoutumisesta kuuluu työ- ja elinkeinoministeri-

ölle. Maahanmuuttajille onkin Suomessa tarjolla yhteiskunnallista kotoutumisapua esi-

merkiksi työnhakupalveluiden muodossa. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999, 6 §.) Turussa kaupunki tarjoaa neuvon-

taa muun muassa asumis-, koulutus- ja kansalaisuusasioissa sekä lainopillisissa kysy-

myksissä (Infopankki 2016). 

DaisyLadies ry:n työntekijöiden mukaan yleinen palvelutarjonta ei kuitenkaan huomioi 

tarpeeksi työikäisiä maahanmuuttajanaisia. Työntekijät kokevat maahanmuuttajanaisten 

jäävän palveluista käytännön tasolla helposti paitsi, terveyspalvelut mukaan luettuina. 

Henkisen hyvinvoinnin käsittely jää helposti vähemmälle huomiolle, sillä DaisyLadies 

ry:nkin toiminnan pääpaino on ennen kaikkea kielen opiskelussa ja työnhakuun liittyvissä 

asioissa. (Hannele Mutanen 12.12.2016). Yhdistyksen toiminnassa koetaan tarvetta löy-

tää lisää menetelmiä henkisen hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi sekä mielekkäiden 

vapaa-ajan toimintojen löytämiseksi. Opinnäytetyön avulla on tarkoitus tuoda ajatuksia 

maahanmuuttajatyön kehittämiseen toimintaterapian kautta erilaisesta näkökulmasta. 

Henkilökunta koki tarvetta oppaalle, jota voisi hyödyntää ryhmämuotoisesti arjen voima-

varojen vahvistamiseen vapaa-ajan toimintojen keinoin. 

THL:n julkaisemassa raportissa todetaan, että tasa-arvon toteutumiseksi on tärkeää 

huomioida yhteiskunnallisesti erityisessä asemassa olevat väestöryhmät, kuten maa-

hanmuuttajanaiset. Oleellista on myös selvittää, kuinka näiden väestöryhmien tilannetta 

voitaisiin helpottaa tai tasapainottaa. (Castaneda ym. 2012, 3.) Työ pyrkii vastaamaan 
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tarpeeseen työkalusta, jonka avulla voitaisiin vahvistaa arjen voimavaroja ryhmämuotoi-

sesti vapaa-ajan keinoin. Tarkoitukseksi muodostui toteuttaa ryhmänohjaajan opas, 

jonka tuella on mahdollista toteuttaa maahanmuuttajanaisille suunnattu toistettavissa 

oleva toiminnallinen ryhmä. Ryhmän avulla tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään 

mielekästä ja merkityksellistä tekemistä vapaa-ajalle nykyisessä asuinympäristössä. Sa-

malla osallistujia tuetaan tunnistamaan itselleen sopivia, vapaa-ajan toimintojen avulla 

saavutettavia hyötyjä ja vahvistamaan aihepiiriin liittyvää omatoimisuuttaan. Kehitettä-

vän oppaan käytettävyyttä päätettiin testata pilottiryhmän kanssa osana opinnäytetyön 

toteutusta. Valmis opas on nähtävillä työn lopussa liitteessä 1. 

Laajempana tavoitteena on osallistua toimintaterapeuttisen näkökulman tuomiseen 

maahanmuuttajatyöhön ja maahanmuuttajanaisten saaman yhteiskunnallisen huomion 

lisäämiseen. Haluamme kehittämistyöllä tukea tasa-arvoista kohtelua ja henkisen hyvin-

voinnin huomiointia. 
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3 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI  

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan vapaa-ajan ja hyvinvoinnin yhteyttä yleisesti. 

Ensimmäisessä alaluvussa avataan hyvinvoinnin käsitettä ja määritelmää toiminnan nä-

kökulmasta. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi vapaa-ajan toiminnan merkitystä toi-

mintaterapialähtöisesti sekä erityyppisten vapaa-ajan toimintojen vaikutuksia henkiseen 

hyvinvointiin. 

3.1 Toiminta hyvinvoinnin perustana 

WHO määrittelee terveyden tilaksi, jossa vallitsee täydellinen fyysisen, psyykkisen ja so-

siaalisen hyvinvoinnin tila eikä se tarkoita vain sairauden puutetta (WHO 1946). Tervey-

den ja hyvinvoinnin käsitteet ovatkin hyvin lähellä toisiaan ja eroavat siinä, että hyvin-

voinnilla on yhteiskuntatieteellinen ja terveydellä lääketieteellinen perusta. Molemmissa 

lähtökohtana on kuitenkin terveyden edistämisen näkökulma (Koskinen-Ollonqvist & 

Rouvinen-Wilenius 2009, 33). Toiminnallisellakin tasolla hyvinvointi tarkoittaa yhteisölli-

sesti arvostetun ja yksilöllisesti merkityksellisen toiminnan kautta saavutettua fyysisen, 

henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välistä tasapainoa (Wilcock 1998, 110). Ihminen voi 

hyvinvoinnin kautta vaikuttaa omaan aktiivisuuteensa sekä tuntea toiminnallista vapautta 

ja tasavertaisuutta. Toiminnallinen hyvinvointi antaa mahdollisuuden kehittää luovuutta 

sekä tuntea merkityksellisyyden ja tyytyväisyyden tunteita niin yksilöllisesti kuin yhteisöl-

lisestikin. (Wilcock 1998, 121.) 

Hyvinvointi voidaan käsitteenä jakaa yksilölliseen sekä yhteisötason hyvinvointiin. Yksi-

lötasolla hyvinvointia tuottavat esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen. 

Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksiin luetaan mm. toimeentulo, elinolot ja -ympäristö 

sekä työhön ja koulutukseen liittyvät asiat. (THL 2015a.) Hyvinvointi viittaa laajemmassa 

merkityksessään onnellisuuteen ja hyvään elämään (Terveyskirjasto 2016). Hyvinvointia 

mittaavissa elämänlaatututkimuksissa sitä tarkastellaankin sosioekonomisesta näkökul-

masta. Väestöryhmien erot eri hyvinvoinnin ulottuvuuksien, kuten terveyden, koulutuk-

sen, materiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden osa-alueilla ovat merkittäviä ja 

niillä on selvä yhteys terveyteen, hyvinvointiin ja niiden määrittäjiin. Hyvinvoinnin vajeet 

voivat kasautua tiettyihin väestöryhmiin, jolloin huono-osaisuuden kasautuminen johtaa 

puolestaan yhteiskunnallisen jakautumisen syvenemiseen. (THL 2015a.) 
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Kokemus hyvinvoinnista vaihtelee ihmisten välillä. Hyvinvointia kuvaavia tunteita ovat 

esimerkiksi ilo, tyytyväisyys, rauhallisuus, energisyys, itseluottamus (Wilcock 2015, 12–

15). Hyvinvointiin liittyy keskeisesti myös ihmisen toimintakyky, joka mahdollistaa arjesta 

suoriutumisen (THL 2015b). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyväksyy toimintakyvyn 

jäsentämistavaksi esimerkiksi jaon neljään osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen, kog-

nitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.  

Fyysinen toimintakyky on kykyä liikkua ja liikuttaa itseään. Sitä voidaan tukea esimerkiksi 

kehittämällä kestävyyskuntoa, liikkuvuutta sekä aistitoimintoja. Hyvä psyykkinen toimin-

takyky antaa voimavaroja ja mahdollistaa arjen haasteista selviytymisen. Siihen sisälty-

vät toiminnot ovat osittain päällekkäisiä kognitiiviseen toimintakykyyn luettavissa olevien 

asioiden kanssa, mutta lisäksi sen kautta mahdollistuvat esimerkiksi hyvinvoinnin tunne, 

realistinen luottamus omiin kykyihin ja tulevaisuuteen sekä oman itsensä arvostaminen. 

Kognitiivinen toimintakyky koostuu mm. muistista, oppimisesta, ongelmien ratkaisuky-

vystä, tarkkaavuudesta ja kielellisistä taidoista. Sosiaalinen toimintakyky on ihmisen ky-

kyä toimia erilaisissa elämäänsä sisältyvissä vuorovaikutussuhteissa ja osallistua tai toi-

mia niissä aktiivisesti. (THL 2015b.) Myös se on tärkeää toiminnallisen tasapainon mah-

dollistumiseksi (Law ym. 2002, 38).  

3.2 Vapaa-ajan toiminnan vaikutus hyvinvointiin 

Ihmisten taipumus sitoutua määrätietoisesti toimintaan on vaikuttanut kulttuurien kehit-

tymiseen, nykyhetken olosuhteisiin ja kansan terveydentilaan. Monipuolinen toiminta 

mahdollistaa elämän perustarpeiden saavuttamisen, mikä on olennaista ihmisen selviy-

tymisen, ympäristön muutoksiin sopeutumisen sekä oman suorituskyvyn ja terveyden 

kehittämisen kannalta. (Wilcock 2015, 89–90.) Toimintaan sitoutuminen luo rytmiä ja jär-

jestystä ihmisen elämään synnyttäen tapoja, tottumuksia ja erilaisia rutiineja (Polatajko 

ym. 2007, 22). Toimintaan sitoudutaan kuitenkin myös psykologisten tarpeiden tyydyttä-

misen sekä itsensä toteuttamisen vuoksi (Wilcock 2015, 93).  

Toimintaterapian teoriassa tarkastellaan ihmistä holistisesti. Kanadalaisen toiminnalli-

suuden ja sitoutumisen mallin mukaan toiminta luo merkityksen elämälle ja on selvästi 

yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden ylläpitämiseen. Kokonaisvaltainen hy-

vinvointi rakentuu itsestä huolehtimisen, tuottavan toiminnan ja vapaa-ajan muodosta-

masta toiminnallisesta tasapainosta. Vapaa-ajan merkitys ja siihen liittyvät toiminnot voi-
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vat vaihdella riippuen henkilön taustasta tai kulttuurista. Ne liittyvät mielihyvään ja voi-

maantumiseen; ihminen tarvitsee näitä toimintoja arjen rutiineista irtaantumiseen ja mie-

lekkyyden kokemiseen (Law ym. 2002, 30–46). Vapaa-aika on yksilöllistä ja koetaan 

henkilökohtaisesti. Yksi vapaa-ajan tärkeistä ominaisuuksista on toiminnan vapaaehtoi-

suus, onpa toiminta sitten rauhallista yksinoloa tai sitoutumista vaativaa ja sosiaalista 

(Liikkanen 2004). Useilla vapaa-ajalla harjoitettavilla mieltä virkistävillä ja rauhoittavilla 

toiminnoilla sekä kulttuuritoimintaan osallistumisella on hyvinvointia edistäviä vaikutuksia 

(Liikanen 2010, 58–60; Mielenterveysseura 2017). 

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan toiminnan tarkastelussa keskeistä on toiminnalli-

sen identiteetin käsite. Käsitys siitä, kuka kokee olevansa ja mikä on itselle tärkeää toi-

mintaa, muodostuu omien mieltymysten ehdoilla vallitsevassa kulttuurisessa ympäris-

tössä. (Kielhofner 2008., 106–107.) Länsimaisessa kulttuurissa ihmisen luonnetta mää-

ritellään pitkälti sen mukaan, mitä hän tekee elämässään esimerkiksi työkseen tai vapaa-

ajallaan. Ajatellaan, että mitä ihminen haluaa tai kokee välttämättömäksi tehdä päivittäin, 

kertoo millaisesta henkilöstä on kyse.  (Wilcock 1998, 3 & 21–22.) Wilcockin mukaan 

vapaa-aikaan lukeutuu merkityksellistä toimintaa, jota ihminen valitsee rauhoittuakseen, 

virkistyäkseen ja innostuakseen. Määritelmän mukaan harrastuksia harjoitetaan ansio-

työn ulkopuolella vietetyllä ajalla (2015, 119–121). Tämäntyyppinen määritelmä kuvaa 

selvästi modernin palkkatyöyhteiskunnan tilannetta ja on muistettava, että sanat ovat 

usein myös paikka- ja kulttuurisidonnaisia (Tilastokeskus 2004). 

3.3 Vapaa-ajan ja liikunnan yhteys henkiseen hyvinvointiin 

Henkinen eli psyykkinen hyvinvointi on tärkeä osa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Se on 

muuttuva tila, jossa ihminen tuntee omat voimavaransa sekä pystyy käsittelemään nor-

maalia stressiä työskennellen tuotteliaasti ja osallistuen yhteisölliseen toimintaan. (WHO 

2014.) Mielenterveys määrittyy eri tavoin eri kulttuureissa. Maahanmuuttajat saattavat 

kokea esimerkiksi kehon ja mielen suhteen toisella tavalla kuin syntyperäiset suomalai-

set. Haastavaa kotouttamistyöstä tekee se, että heikosta mielen hyvinvoinnista kertovia 

oireita ei välttämättä tulkita yhdenmukaisesti kaikissa kulttuureissa, vaikka ne tunnistet-

taisiinkin. (THL 2016b.) 

Liikunnan myönteiset vaikutukset terveydelle ja mielenterveydelle on tunnistettu laajasti 

ja esimerkiksi Terveyskirjastossa kerrotaan liikunnalla olevan myönteisiä vaikutuksia 
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harrastajansa mielialaan. Fyysisen aktiivisuuden vähäisyyden sen sijaan katsotaan ole-

van yhteydessä esimerkiksi unen laadun heikentymiseen ja siten väsymiseen ja jaksa-

mattomuuteen myös päivisin. Liikunnallisesti aktiivisten tiedetään pystyvän käsittele-

mään stressiä ja vastoinkäymisiä paremmin kuin liikunnallisiin toimintoihin vähemmän 

osallistuvien. (Huttunen 2015.)  

Myös muilla kuin liikunnallisilla vapaa-ajan toiminnoilla on todettu olevan henkistä hyvin-

vointia edistäviä vaikutuksia. Esimerkiksi Oerlemens, Bakker ja Demerouti ovat tutkineet 

työajan ulkopuolisten toimintojen aikana koetun hyvän olon tai onnen tunteen vaikutusta 

päivittäiseen työstä palautumiseen. Tutkimuksessa käytetään palautuneesta olotilasta 

nimitystä tyytyväisyys tai onnellisuus. Aikuisten kohdalla palautumisen todetaan olevan 

vahvasti liitoksissa siihen, että vapaa-ajalla toteutettava toiminta on itse valittua, motivoi-

vaa ja omien arvojen mukaista. Tällaisissa toiminnoissa saavutetaan sukupuolesta riip-

pumatta todennäköisemmin hetkellisiä onnellisuuden tunteita, joiden havaittiin edistävän 

palautumista. Tyypillisempää on, että sosiaalista, fyysistä tai muuta aktiivisuutta sisältä-

vät toiminnat toimivat mielialaa palauttavina paremmin kuin passiiviset toiminnat. (2014, 

210–214.) 
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4 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI 

MAAHANMUUTTAJANAISTEN ARJESSA 

Tässä pääluvussa käsitellään yhä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin yhteyttä, nyt maahanmuut-

tajanaisten arkeen keskittyen. Ensimmäinen alaluku keskittyy vapaa-ajan ja liikunnallis-

ten toimintojen merkityksiin hyvinvoinnin kannalta. Toisessa alaluvussa tarkastellaan ai-

hetta henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

4.1 Vapaa-ajan toimintojen merkitys maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnille 

Suomessa maahanmuuttajien suhdetta liikuntaan tutkineet Zacheus, Koski ja Mäkinen 

kertovat artikkelissaan tulomaan liikuntakulttuuriin olevan mahdollisesti sitä helpompaa 

sopeutua, mitä enemmän vanhan ja uuden asuinmaan kulttuurit muistuttavat toisiaan 

(2011, 63 & 65). Maahanmuuttajataustaisten naisten on tutkittu harrastavan kantaväes-

töä ja maahanmuuttajataustaisia miehiä vähemmän liikuntaa sekä Suomessa että muu-

alla (Fasting & Walseth 2004, 124; Zacheus ym. 2011, 63). Syynä ei katsota tyypillisesti 

olevan lähtömaan tai uskonnollisen kulttuurin kielteisyys liikuntaa kohtaan. Useissa Eu-

roopan maissa lähes kaikkien etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien on tutkittu haluavan 

osallistua liikunnalliseen toimintaan. Osallistumattomuuden syyksi on tapauskohtaisesti 

vaihdellen selvinnyt pääasiassa sopivien vaihtoehtojen puuttumattomuus, kulttuurien eri-

tyispiirteitä huomioimaton liikuntatarjonta ja rasismi. (Fasting & Walseth 2004, 123–125.)  

Suomessa maahanmuuttajanaisten liikuntaan osallistumattomuuden syiksi on selvinnyt 

henkilöstä ja taustasta riippuen monia erilaisia tekijöitä edellä mainittujen lisäksi. Näitä 

ovat esimerkiksi halu liikkua kodinhoitoon liittyvän vastuun puitteissa vapaa-ajan sijaan, 

puutteelliset tiedot liikunnan terveyshyödyistä sekä käsitykset liikunnan sopivuudesta 

vain tietyn ikäisille. Jo osa työikäisistä saattaa kokea olevansa liian vanhoja liikuntaan. 

Käytännöllisiä, suoraan kulttuurin liittymättömiä tekijöitä olivat etenkin taloudellinen ti-

lanne, liikuntatoiminnan suomenkielisyys ja tiedon puuttuminen. (Zacheus ym. 2011, 68–

69.) Myös toimintaterapian teoria puoltaa edellä mainituissa tutkimuksissa saatuja tulok-

sia ympäristön vahvasta vaikuttavuudesta ihmisen haluun toimia ja kykyyn suoriutua toi-

minnasta. Toiminnallinen suoriutuminen ja sen mukainen käyttäytyminen ovat tulosta ih-

misen ja ympäristön välisestä suhteesta. (Letts ym. 2003, 20.) 
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Zacheuksen ym. tutkimuksen mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen todettiin 

Suomeen muuttaneille naisille tärkeäksi liikunnan harrastamisen syyksi, riippumatta siitä 

miten paljon tietämystä vastaajilla oli asiasta. Muina syinä nousi esille rentoutuminen, 

ulkonäön parantaminen sekä erityisesti erilaiset yhdessäolon kaltaiset sosiaaliset tekijät. 

Suomessa ilmenneiden liikunnan harrastamisen esteiden ja syrjivien menettelytapojen 

poistamiseksi sekä ratkaisuiksi liikunnan hyödyntämiseksi kotoutumisessa on tutkimuk-

sen perusteella löydetty useita vaihtoehtoja. Järjestettävän toiminnan tulisi olla avointa 

sekä kantaväestölle että maahan muuttaneille ja tarvittaessa olisi hyvä olla mahdollista 

osallistua vain naisille sallittuihin ryhmiin. Myös toiminnan suunnittelussa tulisi tarvitta-

vien erityispiirteiden huomioinnin varmistamiseksi hyödyntää kokemusasiantuntijuutta. 

(Zacheus ym. 2011, 68–69.) Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota tiedon jakamiseen liikunnan 

hyödyistä. (Zacheus & Hakala 2010, 442; Zacheus ym. 2011, 69.) 

4.2 Vapaa-ajan vaikutus maahanmuuttajanaisten henkiseen hyvinvointiin 

THL nostaa maahanmuuttajien terveydestä huolenaiheeksi mm. psyykkisen oireilun,  

naisten heikomman terveyden ja vähäisen kuntoliikunnan (THL 2016b). Pohjoismaissa 

on myös todettu maahanmuuttajilla olevan yleisesti suurempi riski sairastua mielenter-

veyshäiriöihin kuin kantaväestöllä (Väänänen ym. 2009, 72). Maastamuuton syyn on 

usein katsottu kertovan paljon muuttaneen henkisistä voimavaroista. Lähtömaassa koe-

tut sairaudet ja traumaattiset kokemukset, erilaiset elinolosuhteet sekä tulomaassa ko-

ettu epävarmuus ja sopeutumishaasteet voivat kaikki heikentää henkilön psyykkistä kuin 

myös fyysistä hyvinvointia. Kielitaidottomuudesta ja työttömyydestä polveutuva syrjäyty-

minen on yksi yleisimmistä henkisen hyvinvoinnin vaarantavista tekijöistä etenkin nai-

sille. (Malin 2011.) On myös todettu maahanmuuttajanaisten  kärsivän miehiä useammin 

ahdistuneisuus- ja masennusoireista (Kerkkänen & Säävälä 2015). 

Tutkimuksessa maahanmuuttajanaisten kohdalla on havaittu sosiaalisen tuen, stressin-

hallintakeinojen opettelun ja arjen sosiaalisten verkostojen suojaavan mielenterveyson-

gelmilta ja vaikuttavan vahvistavasti mielen hyvinvointiin. (Kerkkänen & Säävälä 2015.) 

Lisäksi riittävällä kielitaidolla, yhteiskunnan ja paikallisen kulttuurin tuntemuksella sekä 

työllistymisellä on myönteinen vaikutus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden henki-

seen hyvinvointiin. Sosiaalisten tekijöiden merkitys maahanmuuttajien mielenterveyden 

edistämisessä korostuu kuitenkin muita useammin. (Väänänen ym. 2009, 70 & 73–74.) 

Suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että esimerkiksi somalitaustaisilla naisilla on 
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miehiä vähemmän syntyperältään suomalaisia ystäviä, sillä he viettävät kotona enem-

män aikaa. Tällöin mahdollisuudet ystävystyä suomalaisten kanssa ovat pienemmät. 

Näin ollen ystävätoiminnan ja muiden matalan kynnyksen vapaa-ajan kohtaamispaikko-

jen järjestäminen maahanmuuttajanaisille olisi erittäin toivottua. (Rask ym. 2012, 219–

228.) Yksi vapaa-ajan keskeisistä ulottuvuuksista on sosiaalinen kanssakäyminen ja sii-

hen liittyvät suhteet (Liikkanen 2004). Mielenterveyttä edistäviin seikkoihin, kuten sosi-

aalisiin suhteisiin, on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta maahanmuuttajien hyvinvointia 

voitaisiin tukea ja vahvistaa jatkossa paremmin (Väänänen ym. 2009, 73–74). 
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5 KEHITTÄMISTYÖ 

Tämän pääluvun ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi ensin kehittämistyön taustaa 

yleisellä tasolla. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tämän työn aikana palautteen saa-

miseksi ja työn arvioimiseksi hyödynnetyt keskeisimmät työskentelymenetelmät, havain-

nointi ja haastattelu. Niitä on hyödynnetty sekä valmiin työn ja sen tulosten arvioinnissa 

että jatkuvan arvioinnin tukena työskentelyn edetessä. Viimeisessä alaluvussa kuvataan 

koko työskentelyn prosessi pääpiirteittäin. Toiminnallinen osuus on tässä työssä oleelli-

sin osa ja se käydään tarkemmin läpi seuraavassa pääluvussa. 

5.1 Kehittämistyö opinnäytetyönä 

Tilastokeskus määrittää kehittämistyön toiminnaksi, jonka avulla luodaan suunnitelmalli-

sesti tietoa tai tiedon soveltamistapoja käytännön kautta. Kehittämistyön edellytys on ni-

menomaan merkityksellisen uuden sisällön tuottaminen aiempaan tutkimukseen tai käy-

tännön kokemukseen perustuen. (Tilastokeskus 2017.) Työllä tuotettava uusi sisältö voi 

olla aineetonta, aineellista tai kumpaakin (Anttila 2007, 12). Tutkimustyönkin tuloksena 

on uutta tietoa, mutta eroavaisuutena kehittämistyöhön on toteutustavan lisäksi etenkin 

aloittamisen syy, joka on puhtaammin yleinen tai tarve saada tietoa jostakin rajatusta 

aihealueesta (Salonen 2013, 9 & 25).  

Opinnäytetyönä kehittämistyössä voidaan edetä eri tavoin, mutta päämäärä on, että 

työssä valmistellaan työelämäkäyttöön soveltuva, tarpeeseensa vastaava tuotos. Tuotos 

kootaan teoriaan pohjautuvasti suunnitellun käytännön työskentelyn, eli toiminnallisen 

osuuden perusteella. Kehittämistyön tiedonkeruumenetelmät ovat monipuolisia, esimer-

kiksi havainnoinnin eri muodot, kyselyt tai erilaiset systemaattiset tiedon dokumentointi-

tavat. (Salonen 2013, 17–19, 23 & 25.) Opinnäytetyössä huomionarvoista on valmistel-

tavan materiaalin tarpeenmukaisuuden lisäksi sen luettavuus ja toimivuus myös valmiin 

työn yhteydessä. Työskentelytavat valitaan vastaamaan näiden tavoitteiden vaatimuk-

sia. (Anttila 2007, 12–13; Salonen 2013, 23 & 25.)  
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5.1.1 Havainnointi 

Kaikilla tähän kehittämistyöhön sisältyvillä ryhmäkerroilla kerättiin tietoa strukturoimatto-

man osallistuvan havainnoinnin avulla sekä kerättävän palautteen tueksi että sen lisäksi. 

Strukturoimaton havainnointi mahdollistaa mahdollisimman monipuolisen ja kattavan tie-

don keräämisen tilanteesta (Saaranen-Kauppinen ym. 2009, 60). Tämäntyyppinen ha-

vainnointi on yleensä tulkinnallista ja aktiivista. Tämä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää 

havainnoitujen toimijoiden tarkoitusperien merkityksiä sekä toisaalta sitä, että havain-

noija myös osittain vaikuttaa tilanteiden kulkuun omalla toiminnallaan. Oleellista on, että 

havainnoija merkitsee tai tallentaa kaikki tehdyt havainnot, tulkinnallinen havainnointi ei 

saa perustua havainnoijan omaan arvomaailmaan. (Anttila 2007, 128–129.) Tässä ke-

hittämistyössä havainnointitilanteessa oli aina kaksi ohjaajaa, joten havainnoijan rooleja 

voitiin osin myös vaihdella aktiivisen ja passiivisen välillä. Tästä oli hyötyä, koska toinen 

ohjaajista pystyi keskittymään ajoittain enemmän tilanteen havainnointiin ja toisaalta tie-

toa kertyi eri näkökulmista. (Saaranen-Kauppinen ym. 2009, 59). Havainnoinnin aikana 

tuli kiinnittää huomiota sekä verbaaliseen että muunlaiseen toimintaan ja kommunikoin-

tiin (Anttila 2007, 129).  

Havainnointi sopi tähän kehittämistyöhön tiedonkeruumenetelmänä hyvin, sillä se on to-

teutettavissa myös sellaisten osallistujien kanssa, joilla on kielellisiä vaikeuksia; tässä 

tapauksessa haasteita suomen kielen kanssa (Saaranen-Kauppinen ym. 2009, 59). Jo-

kaisen ryhmäkerran jälkeen havainnot kirjattiin välittömästi kehittämistyöpäiväkirjaan. 

Kumpikin ohjaajista täytti omaa päiväkirjaansa ryhmäkertojen ja työskentelyprosessin 

aikana tehdyistä huomioista. Kehittämistyöpäiväkirja mahdollisti ohjaajien itsearvioinnin 

ja ryhmäkertojen kulun herättämien ajatusten tallentumisen. 

5.1.2 Haastattelu 

Tässä kehittämistyössä suuri osa tiedonkeruusta toteutui myös haastattelun muodossa. 

Haastattelu on menetelmänä yksi tiedonhankinnan perusmuodoista ja soveltuu jousta-

vuutensa ansiosta moniin tarkoituksiin. Menetelmää valittaessa on tärkeää pohtia sen 

käytettävyyttä ja luotettavuutta haastateltavien ja kerättävän tiedon kannalta. Haastattelu 

on vähintään kahden ihmisen välinen kielellinen vuorovaikutustilanne, jossa tukeudutaan 

osittain myös ei-kielellisen kommunikaation havainnointiin. Tilannetta voidaan luonneh-

tia keskustelunomaiseksi, sillä haastattelu ja keskustelu muistuttavat ominaisuuksiltaan 
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tosiaan. Haastattelu eroaa kuitenkin keskustelusta siinä, että haastattelulla pyritään aina 

tavoitteenmukaisesti keräämään tietoa tai saavuttamaan ennalta määritelty päämäärä, 

kun taas keskustelun tarkoituksena saattaa hyvinkin olla vain yhdessäolo. (Hirsjärvi & 

Hurme 2010, 34, 42 & 48.) Haastattelija tekee aloitteen haastatteluun ryhtymisestä ja 

suuntaa tai ohjaa keskustelua tiettyihin puheenaiheisiin. Tilanteeseen osallistujien roolit 

eroavat siten, että haastattelija on vastaanottava osapuoli ja haastateltavalta antaa tie-

toa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22.) 

Tässä työssä tiedonkeruumenetelmien tuli olla helposti lähestyttäviä ja mahdollisimman 

luontevia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Pääsääntöisiksi menetelmiksi valikoitujen 

haastattelun ja havainnoinnin valintaan vaikuttivat muun muassa pilottiryhmään osallis-

tuvien kieli- ja kirjoitustaito sekä ajallisten resurssien rajallisuus. Myös Hirsjärvi ja Hurme 

toteavat teoksessaan, että erilaisten menetelmien yhdistäminen lisää kerättävän tiedon 

luotettavuutta ja tuo esille laajempia näkökulmia (2010, 38–40). Palautetta kerättiin avoi-

men ryhmähaastattelun avulla ja keskustelun tukena käytettiin tilanteeseen laadittua pa-

lautelomaketta kysymyksineen (Liite 2). Haastattelussa ja sen tuloksissa oli kuitenkin 

huomioitava yksittäiset tilanteeseen vaikuttavat tekijät, kuten osallistujien luonne ja haas-

tattelijan vuorovaikutustaidot (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 34–35). 

5.2 Kehittämistyön prosessi 

Tämän kehittämistyön tarve tuli suoraan työelämästä toimeksiantajalle muodostuneen 

tarpeen perusteella. Työskentely aloitettiin orientoivalla keskustelulla toimeksiantajan 

kanssa. Tämän jälkeen toteutuksen vapaudet ja työhön kohdistuvat odotukset olivat sel-

villä ja niiden pohjalta voitiin rajata opinnäytetyön aihe. Tarkoitukseksi muodostui kehit-

tää opas, jonka tuella toimeksiantajan olisi helpompi toteuttaa muun toiminnan ohella 

hyvinvointia tukeva, tavoitteellinen vapaa-ajan toimintoihin tutustuttava ryhmä. Kehittä-

mistyön suunnittelu alkoi taustatiedon hakemisella sekä aiheen lähestymisellä toiminta-

terapeuttisesta näkökulmasta. Työn suunnitelmaan sisällytettiin tulevan työn sisältö, 

koottu teoriatieto, työvaiheet aikatauluineen sekä hyödynnettävät työskentelymenetel-

mät.  

Kirjallisuuskatsauksen tuottamien tulosten perusteella työlle asetettiin viitekehys. Tutki-

mustietoa haettiin toimintaterapian ja muiden alojen tieteellisistä julkaisuista sekä kirjal-
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lisuudesta. Teoria- ja tutkimustietoa haettiin keskittyen seuraaviin aiheisiin: maahan-

muuttajanaiset ja heille suunnatut palvelut Suomessa, vapaa-ajan ja liikunnan yhteys 

hyvinvointiin, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien suhde vapaa-ajan viettoon sekä 

toimintaterapian oma edellä mainittuihin aiheisiin sovellettavissa oleva teoriatieto. Li-

säksi kirjallisuuskatsauksen kautta perehdyttiin kehittämistyön tekemiseen ja arviointiin 

sekä työn aikana hyödynnettyihin työskentelymenetelmiin. Kehittämistyöstä ja siinä käy-

tettävistä menetelmistä löytyi runsaasti suoraan hyödynnettävissä olevaa tietoa. Tar-

kemmin työn varsinaista aihetta eli maahanmuuttajanaisten vapaa-ajan toimintoja ja hy-

vinvoinnin eri ulottuvuuksia koskevia Suomessa tehtyjä tutkimuksia sen sijaan löytyi niu-

kemmin. Sopivia Suomeen ja muualle Eurooppaan muuttaneiden liikuntatottumuksia, 

terveyttä ja henkistä hyvinvointia tarkastelevia tutkimuksia löytyi muutamia. Niiden tulok-

sia on avattu työn teoriaosuudessa ja hyödynnetty toiminnallisen osuuden suunnitte-

lussa. 

Laadimme hahmotelman ryhmänohjausoppaan sisällöstä, joka huomioi toimeksiantajan 

tarpeellisiksi kokemat tavoitteet. Oppaan tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta kokeil-

tiin käytännössä pilottiryhmän kanssa. Pilottiryhmä koostui toimeksiantajan sen hetki-

sestä työkokeilijaryhmästä, sillä myös lopullista opasta tullaan hyödyntämään vastaavan 

kohderyhmän kanssa. Varmistaaksemme toimintaterapeuttisen lähestymisen ryhmän 

toteutukseen ja oppaan työstämiseen etenimme Doris Piercen Suunnitteluprosessin mu-

kaisesti. Oppaan ja pilottiryhmän suunnittelu ja toteutus muodostivat kehittämistyön toi-

minnallisen osuuden, joka on kuvattu tarkemmin seuraavassa pääluvussa Suunnittelu-

prosessin teorian läpikäynnin yhteydessä. 

Työn raportointi aloitettiin teoriaosuuden osalta suunnitelmavaiheessa ja sitä jatkettiin 

läpi opinnäytetyöprosessin. Koko opinnäytetyöskentelyn ajan työote oli arvioiva, jotta ke-

hittämistyön tuloksesta saatiin mahdollisimman hyvin tarpeeseensa vastaava. Työn lop-

puvaihe keskittyi pääosin työn tulosten muokkaamiseen ja viimeistelyyn sekä arviointiin. 

Arviointia ja pohdintaa käsittelevässä pääluvussa käydään läpi työn onnistuneisuuteen, 

käytettävyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaneita tekijöitä sekä esille nousseita kehittä-

misehdotuksia. Ennen työskentelyn päättämistä varmistuttiin toimeksiantajan tyytyväi-

syydestä työn tuloksiin. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TOIMINNALLINEN OSUUS 

Tämän pääluvun ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi Terapeuttisen voiman mallin 

ja siihen sisältyvän terapeuttisen toiminnan Suunnitteluprosessin teoriaa ja sitä kuinka 

sovelsimme niitä työn toteutuksessa. Seuraavissa alaluvuissa Suunnitteluprosessi ja 

sen vaiheiden toteutuminen tässä työssä on avattu tarkemmin. 

6.1 Terapeuttisen voiman malli oppaan tuottamisen tukena 

Käytimme kehittämistyönä tuotetun oppaan laatimisen tukena Doris Piercen Terapeutti-

sen voiman mallin Suunnitteluprosessia. Mallin perustana on toiminnan kokonaisvaltai-

nen ymmärtäminen. Ainutlaatuisuus (Intactness), vetoavuus (Appeal) ja täsmällisyys 

(Accuracy) osatekijöineen muodostavat terapeuttisen voiman (kuva 1). Mallin suunnitte-

luprosessi muodostuu toimintaterapeutin luovan ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn tu-

loksena. Asiakaslähtöisen terapeuttisen toiminnan suunnitteluprosessi ohjaa toimintojen 

suunnittelua, vaikka valmiita ratkaisuja ei ole. Terapeutin kyky ottaa huomioon toimin-

taan vaikuttavia tekijöitä korostuu. (Pierce 2003, 9.)  

Malli tiedostaa, ettei jokainen käytännön tilanne mahdollista kaikkien vaiheiden läpikäyn-

tiä järjestyksessä, mutta tarjoamalla vaiheet se pyrkii muistuttamaan erilaisten ajattelu-

vaiheiden tärkeydestä. Siksi sen lisäksi, että prosessi auttaa konkreettisen terapeuttisen 

toiminnan suunnittelussa, on se terapeutille myös työväline omien suunnittelutaitojen pa-

rantamiseen. (Pierce 2003, 20.) Varmistaaksemme toimintaterapeuttisen lähestymisen 

oppaan työstämiseen etenimme Piercen suunnitteluprosessin mukaisesti. Opas ei ohjaa 

toteuttamaan terapeuttista ryhmää, mutta toiminnan on kuitenkin tarkoitus olla tavoitteel-

lista ja merkityksellistä, mikä voi tapauskohtaisesti sisältää terapeuttisia vaikutuksia.  

Sovelsimme Suunnitteluprosessia tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuudessa. Toi-

minnallinen osuus pitää sisällään ryhmän suunnittelun, ohjaamisen, oppaan toteutuksen 

ja viimeistelyn ryhmän pohjalta. Käytimme siis Suunnitteluprosessia samanaikaisesti 

kahden erillisen asian tuottamiseksi. Toisaalta tuloksena oli ohjattu ryhmä, eli pilotti-

ryhmä ja toisaalta työn varsinainen tuotos eli opas ryhmän ohjaamiseksi. Opas on laa-

dittu Suunnitteluprosessin mukaan kehitetyn pilottiryhmän sisällön perusteella.  
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Kuva 1. Terapeuttisen voiman malli (Pierce 2003, 9). 

Toiminnan ainutlaatuisuus perustuu siihen, että jokainen teko tapahtuu eri ajallisessa 

ympäristössä, erilaisten fyysisten tekijöiden yhteydessä ja niiden ehdoilla. Toimintatera-

peutin on tärkeää kyetä tiedostamaan myös näkymättömien ja välittömän tilanteen ulko-

puolisten, kuten kulttuuristen ja sosiaalisten ympäristötekijöiden, vaikutukset toimintaan. 

(Pierce 2003, 9 & 198–203.) 

Mikä tahansa asiakasta kiinnostava toiminta voi sisältää useampaa vetoavuutta lisäävää 

ulottuvuutta. Tarkoituksena on auttaa ymmärtämään vetovoimaa lisäävien ominaisuuk-

sien moniulotteisuuden merkitys. Toiminta voi olla jollekin vahvistavaa, tuotteliasta ja 

mielihyvää tuottavaa, vaikka joku toinen ei kokisi sen olevan mitään näistä. Ajattelutapa 

eroaa mahdollisista kulttuurityypillisistä taipumuksista jaotella esimerkiksi työhön sisälty-

vät toiminnot automaattisesti tuottaviksi. (Pierce 2003, 9–10, 45.) 

Täsmällisyys toiminnan ominaisuutena pitää sisällään ne asiat, jotka kuuluvat toiminta-

terapeutin suunnittelun prosessiin: mitä toiminnalla tavoitellaan ja miten. Täsmällisyyden 

muodostavat terapeutin suunnittelutaidot (Therapist Design Skill), tavoitteiden asettelu 

(Collaborative Occupational Goal Generation) sekä suunnitellun intervention soveltu-

vuus tavoitteiden saavuttamiseksi (Precision Fit of Intervention to Goal). (Pierce 2003, 

9, 11–12 & 264.) 
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Onnistuneesti suunniteltu terapeuttinen toiminta  on sopivassa suhteessa vahvistavaa, 

mielihyvää tuovaa ja tuotteliasta. Suunnittelussa onnistuminen edellyttää terapeutilta asi-

akkaan sen hetkisen tilanteen, toimintakyvyn, toiminnallisen historian sekä toiminnallis-

ten mieltymysten riittävää tuntemusta ja kykyä ottaa ne huomioon tavoitteita ja tarkoituk-

senmukaista toimintaa suunnitellakseen. (Pierce 2003, 118–119.) Tämän takia huomi-

oimme materiaalissa tutustumiskertojen ja tiedonkeruuvaiheen tärkeyden. 

6.2 Toiminnallisen osuuden Suunnitteluprosessi 

Terapeuttisen voiman mallin mukainen suunnitteluprosessi koostuu seitsemästä eri vai-

heesta, jotka ovat motivaatio (motivation), tiedonkeruu (investigation), tavoitteiden mää-

rittely (definition), ideointi (ideation), idean valinta (idea selection), toteutus (implemen-

tation) ja arviointi (Evaluation) (Pierce 2003, 9). Kehittämistyön toiminnallisen osuuden 

Suunnitteluprosessin pääkohdat on esitetty alla kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Kehittämistyön toiminnallisen osuuden Suunnitteluprosessi 
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1. Motivaatio  

Toiminnan suunnitteluprosessi alkaa motivaatiosta. Pohdittavana ovat suunniteltavan 

toiminnan tarve ja syyt. Onnistuneen suunnitteluprosessin edellytys on terapeutin moti-

vaatio ja ymmärrys siitä miksi tietty ongelma tai tilanne vaatii puuttumista. (Pierce 2003,  

21–22.) 

Meille oleellinen motivaatiotekijä oli mahdollisuus kehittää toimintaterapian keinoja osal-

listua maahanmuuttajatyön edistämiseen kasvattaen samalla omaa osaamista ja am-

mattitaitoa. Toimeksiantajan löydyttyä nousi esille maahanmuuttajanaisille kohdennettu-

jen palvelujen vähäisyys ja niiden keskittyminen muuhun kuin vapaa-aikaan. Halusimme 

tukea yhdistyksen toiminnan tavoitteita kehittämällä heille hyvinvointiin ja vapaa-aikaan 

syventyvän työkalun. Halusimme laatia nimenomaan oppaan ryhmän ohjaamiseen yk-

sittäisen ryhmän sijaan, jotta kehittämistyöllämme olisi mahdollisuus pitkälle kantaviin 

vaikutuksiin. 

2. Tiedonkeruu  

Toisessa vaiheessa oleellista on tiedon kerääminen aiheesta ja asiakkaasta. Tarkoituk-

sena on tukea terapeutin ajatustyötä ja ideointia sekä rohkaista uudenlaisten ajatteluta-

pojen löytämiseen. Suunnitteluprosessin mukainen työskentely aloitetaan laajasti ja mo-

nista näkökulmista tarkastellen; tarkentamiseen keskitytään vasta myöhemmin. Myös 

asiakkaista kerättävää tietoa rajataan vasta kun päätökset toteutettavasta toiminnasta 

on tehty. (Pierce 2003, 23 & 266–267.) 

Tiedonkeruuvaihe oli työn kannalta tärkeä, sillä tiedon kerääminen loi perustan prosessin 

toteuttamiselle. Kerätty tieto koostuu aiheeseen liittyvästä teoria- ja tutkimustiedosta, tar-

kemmasta tutustumisesta yhdistykseen ja sen toimintaan sekä pilottiryhmän osallistujiin. 

Näiden perusteella pystyttiin hahmottelemaan ryhmän ja oppaan alustava rakenne. So-

vimme ryhmän ajoituksesta, toteutustahdista ja osallistujien määrästä työskentelyyn käy-

tettävissä olevien resurssien puitteissa. Lisäksi selvitimme muita ryhmän toteutuksen 

kannalta oleellisia tekijöitä, kuten osallistujien mahdollisen vaihtuvuuden ja kielitaidon 

vaihtelevan tason. Osallistujien kielitaidon taso selvitettiin toimeksiantajalta saadun ko-
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kemustiedon ja työn toteutuksen aikana kerätyn havainnoidun tiedon perusteella. Toi-

saalta tiedonkeruuvaihe jatkui koko toteutuksen ajan, mikä mahdollisti oppaan mahdolli-

simman perustellun lopullisen muodon. 

Tiedonkeruumenetelmiksi valikoitui keskustelun ja havainnoinnin ohella pienempiä teh-

täviä. Ryhmän toimintojen tavoitteellisuuden ja merkityksellisyyden varmistamisen kan-

nalta tärkeintä oli kartoittaa mahdollisimman laajasti osallistujien mielenkiinnon kohteita 

ja tottumuksia sekä miten paljon aikaa he käyttävät tai haluaisivat käyttää vapaa-aikaan 

arjessaan.  

3. Tavoitteiden määrittely  

Tässä vaiheessa keskitytään miettimään millaisia asioita halutaan saavuttaa. Tavoitteita 

suunniteltaessa voidaan palata prosessin motivaatioon ja toisaalta edeltävässä vai-

heesta kerätystä tiedosta aletaan keskittyä tavoitteiden kannalta oleelliseen. Muodoste-

taan selkeä päätös päämäärästä. (Pierce 2003, 25.) 

Pilottiryhmän osallistujilta kerätyn tiedon perusteella ja yhdistyksen toiminnan päämää-

rien puitteissa tavoitteita määriteltiin neljä: 

1) Oppia millaisista vapaa-ajan toiminnoista pitää ja miten omaa vapaa-aikaa olisi 

mielekästä viettää. 

2) Vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvän suomenkielisen sanavaraston kartuttami-

nen. 

3) Uuden harrastuksen tai vapaa-ajanviettotavan kokeileminen. 

4) Suomalaiseen vapaa-ajan kulttuuriin ja lähialueilta löytyviin vapaa-ajanviettota-

poihin tutustuminen. 

Oppaan tavoitteena on antaa rakenne ryhmätoteutukselle, jonka osallistujilla on yksi tai 

useampi edellä mainituista tavoitteista. Lisäksi tavoitteena on tukea tulevia ohjaajia löy-

tämään keinoja päästä tavoitteisiin kullekin ryhmälle sopivien toimintojen kautta. 
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4. Ideointi 

Pierce kehottaa keksimään runsaasti erilaisia tapoja, joilla päätettyjen tavoitteiden saa-

vuttaminen olisi mahdollista. On hyvä muistaa, että kaikkien ei tarvitse olla käyttökelpoi-

sia. (Pierce 2003, 26.) 

Ideoinnin aikana syntyi runsaasti ajatuksia erilaisista toiminnoista, jotka sopivat pilotti-

ryhmän osallistujille ja ryhmän tavoitteisiin. Tässä vaiheessa oli tärkeää kerätä yhteen 

monipuolisesti sopivia vaihtoehtoja lähialueiden toimintamahdollisuuksista, vielä enem-

pää niitä rajaamatta. Ideoinnissa hyödynsimme kerätyn tiedon lisäksi henkilökunnan eh-

dotuksia, omia kontakteja sekä lähialueen palvelutarjontaan tutustumista. Toteutuksen 

ja oppaan rakenteen kannalta ideoimme erilaisia tapoja kerätä tietoa osallistujien mie-

lenkiinnon kohteista, ajanviettotavoista ja siitä, mitä he kokevat vapaa-ajan olevan. Jä-

timme ideoinnin ulkopuolelle lähinnä toiminnot, jotka tiedonkeruun perusteella olivat jo 

osoittautuneet pilottiryhmän osallistujille epämieluisiksi. Ryhmän toistettavuuden ja ra-

kenteen selkiyttämisen mahdollistamiseksi ideoimme erilaisia tapoja jaotella erityyppiset 

toiminnat jonkinlaisiksi kokonaisuuksiksi.  

5. Idean valinta 

Toteutettavaksi valitaan yksi idea. Valintavaiheen aikana kannattaa pohtia prosessia läpi 

niin, että valittu idea tuntuu varmasti oikealta. Vaiheen lopussa idean tulee vastata pää-

tettyihin tavoitteisiin, joita voidaan toki tarvittaessa myös muokata. (Pierce 2003, 28.)  

Idean valintavaihe toteutui suunnitteluprosessin aikana kahdessa eri yhteydessä. Toi-

saalta ideoiden valintaa tapahtui opasta ja sen sisältöä kehitettäessä, sisältäen ryhmän 

rakenteen ja yksittäisten ryhmäkertojen toimintojen suunnittelun. Toisaalta idean valin-

tavaihe oli käynnissä syklimäisesti lähes koko pilottiryhmän toteutuksen ajan. Havain-

noinnista ja keskustelusta nousseen lisääntyneen tiedon perusteella jokaisen ryhmäker-

ran välissä tehtiin toteutettavan idean valinta seuraavalle kerralle. 

Oppaan toteutukseen valitut ideat koskivat koko ryhmän rakennetta, yksittäisten ryhmä-

kertojen rakennetta sekä oppaaseen sisällytettävää materiaalia, jotka päätettiin sijoittaa 

liitteiksi oppaan loppuun. Materiaaleista osa on tuleville ohjaajille suunnattuja lyhyitä oh-

jeita käyttöohjeita ja osa ryhmän käytännön toteuttamista varten laadittua materiaalia, 
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kuten mielenkiinnon kohteiden kartoittamiseen soveltuvia menetelmiä. Pyrimme muotoi-

lemaan oppaan helposti tulostettavaan muotoon niin, että opas etenisi loogisesti ja olisi 

helposti seurattavissa. Toimeksiantajan aikataulu rajasi ryhmän sopivaksi kestoksi kuusi 

viikkoa. Tapaamistiheydeksi sovittiin noin yksi kerta viikossa. Ryhmä on suunniteltu työ-

kokeilujaksojen aikana toteutettavaksi, joten tiivis kuusikertainen toteutus sopi myös op-

paaseen osallistujien vaihtuvuuden minimoimiseksi.   

Oppaan käytettävyyttä parantaaksemme päätimme jakaa erilaiset vapaa-ajan viettotavat 

neljään teemaan: sosiaaliseen, virkistävään, kehittävään ja rentouttavaan toimintaan. 

Jaottelun taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttämä toimintakyvyn jaot-

telu, joka soveltui vapaa-ajan toimintojen karkeaan jaotteluun (THL 2015b). Jaottelua on 

käsitelty aiemmin tämän työn teoriaosuudessa. Teemoja hyödyntämällä erilaisten va-

paa-ajan toimintojen ideoiminen ja toteutettavaksi valitseminen helpottui ja samalla pys-

tyttiin varmistamaan, että toteutettavat toiminnot olisivat keskenään erityyppisiä. Erilais-

ten vapaa-ajasta saatavien hyötyjen läpikäyminen osallistujien kanssa pystyttiin teema-

jaottelua hyödyntämällä jakamaan selkeämmin lähestyttäväksi myös oppaaseen. Tule-

via oppaan käyttäjiä ajatellen jokaiselle ryhmäkerralle ja teemalle valittiin oppaaseen 

oma värinsä, jonka mukaan myös tarvittavat materiaalit ovat löydettävissä oppaan liit-

teistä.   

Oppaan rakenteen suunnittelussa käytettiin ideoita, jotka tukisivat tavoitteiden saavutta-

mista. Ryhmän toteutuskieleksi valittiin suomi ja oppaaseen liitettiin neuvoja osallistujien 

kielitason huomioimiseen. Opas rakennettiin niin, että se auttaisi ohjaamaan ryhmäkerrat 

muotoon, jossa tapaamisilla olisi selkeä rakenne alkuineen ja loppuineen. Oppaan käyt-

täjän orientoitumisen ja aiheeseen tutustumisen helpottamiseksi jokaisen ryhmäkerran 

alkuun koottiin oppaaseen lyhyt tietosivu. 

Pilottiryhmän toteutuksen ideoiden valinnat tehtiin ajallisten ja taloudellisten resurssien 

sallimissa rajoissa. Oppaan suunnitelma määritti pilottiryhmän kanssa testattavat ajalli-

set raamit. Mielenkiinnon kohteet olivat ensisijainen toimintojen valintaperuste ja toi-

saalta yhdellekin osallistujalle epämieluisa toiminto rajattiin pois vaihtoehdoista. Lisäksi 

toiminnot oli valittava niin, että ne olivat toteutettavissa osallistujien työaikana. Jotta kyn-

nys palata kokeiltuihin vapaa-ajan toimintoihin olisi mahdollisimman matala, valittiin to-

teutettaviksi toiminnoiksi osallistumiskustannuksiltaan mahdollisimman edullisia vaihto-

ehtoja. Myös opinnäytetyön toteuttamisen taloudelliset resurssit olivat rajalliset, joten 

oma osaamisemme sekä yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen vaikuttivat vahvasti 

valittuihin toimintoihin.  
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6. Toteutus  

Toteutusvaiheessa ryhdytään toteuttamaan tehtyä suunnitelmaa käytännössä. Vaikka 

suunnitelma on tehty huolella ja lähtökohtaisesti tarkoitus on toimia sen tuella, pitää sitä 

olla myös valmis muovaamaan tilanteen mukaan. Valmistellut materiaalit, järjestelyt ja 

varasuunnitelmien mielessä pitäminen ovat myös osa tätä vaihetta.  (Pierce 2003, 30.) 

Pilottiryhmän toteutuksen tarkoituksena oli kokeilla opasta ja tehtyä suunnitelmaa käy-

tännössä selvittäen samalla oppaan soveltuvuutta toimeksiantajalle. Liitteessä 3 on näh-

tävillä taulukko, joka esittää ryhmän suunnitellun rakenteen pilottiryhmän toteutuksen 

rinnalla. Toteutettavaksi valittujen toimintojen perusteella otimme yhteyttä sopiviin yh-

teistyökumppaneihin. Jokaisen toteutetun ryhmäkerran perusteella tehdyt havainnot, 

huomiot ja parannusehdotukset kirjattiin laatimaamme kehittämistyöpäiväkirjaan (Liite 

4), jotta niitä voitaisiin hyödyntää oppaan lopullisessa muodossa. Pilottiryhmän toteutuk-

sessa sovellettiin toimintaa osallistujien kielitaidon perusteella, mikä huomioitiin myös 

oppaan muokkaamisessa. Lopullisen oppaan toteutus tehtiin valittujen ideoiden perus-

teella. Oppaasta päädyttiin tekemään sekä tulostettavissa oleva pdf-versio että valmiiksi 

kansioon tulostettu, kopioitava versio materiaaleineen. Oppaasta pyrittiin tekemään es-

teettisesti miellyttävä ja selkeä kummassakin muodossa.  

7. Arviointi 

Lopuksi mietitään miten prosessi kokonaisuudessaan onnistui. Pierce kehottaa käymään 

suunnitteluprosessin päätteeksi vaiheet läpi uudesta näkökulmasta miettien millaisia asi-

oita olisi voinut tehdä toisin tai toisaalta millaiset asiat onnistuvat. Tämä vaihe tarjoaa 

mahdollisuuden reflektointiin ja kehittymiseen ja on siksi tärkeä myös tulevien prosessien 

kannalta. (Pierce 2003, 31–32 & 270–271.) 

Pilottiryhmän ja oppaan arvioinnin tukena käytettiin toimeksiantajan työntekijöiltä ja pi-

lottiryhmään osallistuneilta toteutuksen aikana ja jälkeen kerättyä suoraa palautetta. 

Työntekijöiltä palaute saatiin toteutuksen aikana käytyjen keskustelujen perusteella sekä 

jälkeen päin pidetyssä arviointikeskustelussa, jossa käytiin läpi pilottiryhmän toteutus 

sekä sen perusteella muokattu opas. Työntekijät olivat yhteistyöhön ja oppaaseen tyyty-

väisiä. Opasta pidettiin rakenteeltaan selkeänä ja ulkoasultaan miellyttävänä; se koettiin 

myös sellaisenaan yhdistyksen toimintaan sopivana ja käytettävänä. Oppaan katsottiin 
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soveltuvan sekä työntekijöiden että harjoitteluun tulevien opiskelijoiden käytettäväksi. 

Hyväksi soveltamismahdollisuudeksi koettiin se, että tarvittaessa voidaan toteuttaa vain 

osa ryhmäkerroista. 

Osallistujilta kerättiin palautetta haastatellen ja keskustellen ryhmän toteutuksen aikana. 

Lisäksi varsinaisten ryhmäkertojen jälkeen pidettiin osallistujien kanssa erillinen päätös-

tapaaminen, jonka aikana kerättiin palautetta koko ryhmätoteutuksesta valmiiksi laadit-

tua kirjallista kysymyslomaketta tukena käyttäen. Lomake on nähtävillä tämän työn liit-

teenä 2. Alkuperäisistä kymmenestä osallistujasta päätöstapaamisessa oli paikalla viisi. 

He kokivat kaikki päässeensä vaikuttamaan toimintojen valintaan ja päässeensä kokei-

lemaan kiinnostavia toimintoja. Lisäksi he kokivat oppineensa ryhmän aikana uutta ja 

kokivat ryhmän olleen sopivan pituinen. Yksi osallistuja oli erityisen tyytyväinen koke-

mukseensa itseänsä kiinnostavien vapaa-ajan toimintojen löytämisen helpottumisesta. 

Osallistujilta saadun palautteen perusteella kehittämisehdotukseksi nousi toive saada 

enemmän tietoa myös kokeilematta jääneistä toiminnoista. 

Toteutimme itsearviointia kehittämistyöpäiväkirjan tuella koko pilottiryhmän ja oppaan 

suunnittelun ja toteutuksen ajan. Itsearviointi jatkui reflektoinnin muodossa myös varsi-

naisten toteutusosuuksien jälkeen. Omat ohjaamistaitomme vaikuttivat ryhmän toteutta-

miseen ja sen sujuvuuteen. Tämä huomioitiin ryhmää ja opasta työstettäessä, mutta toi-

saalta ei olennaisesti vaikuta tulevien oppaan käyttäjien työskentelyyn ja jää siksi tässä 

käsiteltävän arvioinnin ulkopuolelle. Omien havaintojemme perusteella kehittämisehdo-

tuksia nousi esille koko oppaan työstämisen ajan ja ehdotuksia hyödynnettiin jatkuvasti. 

Esimerkiksi toimintakertojen järjestystä muokattiin tutustumisen helpottumiseksi niin, 

että sosiaalinen toimintakerta sijoitettiin ensimmäiseksi.  

Pilottiryhmän perusteella koettiin, että oppaan mukaisesti toteutettu ryhmä tukee Tavoit-

teiden määrittelyvaiheessa valittujen tavoitteiden saavuttamista. Kaikki neljä tavoitetta 

täyttyivät pilottiryhmän osallistujien kanssa ainakin osittain. Näin voidaan ajatella, että 

myös oppaalle määritetty tavoite on saavutettu. Tulevien ohjaajien kokemus oppaan käy-

tettävyydestä selviää myöhemmin oppaan siirryttyä käyttöön.  
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7 ARVIOINTI JA POHDINTA 

Kehittämistyön arvioinnin oleellisimmista arviointikohdista on erilaisia näkemyksiä. Tä-

män työn kohdalla arvioitaviksi sopivat Pirkko Anttilan tuloksellisen kehittämistyön arvi-

ointia käsittelevässä kirjassaan keskeisimpinä esille nostamat uskottavuus, luotettavuus, 

realistisuus, käytännönläheisyys, vaikuttavuus, motivoivuus, toteutettavuus resurssien 

puitteissa sekä käytettävyys tarkoituksessaan. Nämä käydään läpi tämän luvun aikana 

pohdinnan ohella. (2007, 52–55.)  

Tämän opinnäytetyön aihe on työelämälähtöinen, ajankohtainen ja perustuu tarpeeseen. 

Sekä se että mahdollisuus toteuttaa työ toiminnallisesti toimivat vahvasti motivoivina te-

kijöinä. Arvostamme tilaisuutta osallistua toimintaterapian kehittämiseen osana maahan-

muuttajatyötä. Koimme aihetta rajattaessa tärkeäksi lähestyä työtä vapaa-ajan ja hyvin-

voinnin näkökulmasta usein työhön ja terveyteen painottuvan käytännön työn vuoksi.  

Tulosten perusteella onnistuimme saavuttamaan opinnäytetyölle määrittelemämme ta-

voitteet hyvin ja kehittämistyön tuloksena syntynyt opas täytti tarkoituksensa onnistu-

neesti. Tavoitteet laadittiin toimeksiantajan tarpeiden pohjalta realistisiksi ja saavutetta-

viksi. Kehittämistyön aihe rajattiin resurssien ja laadukkaan lopputuloksen saavuttami-

sen ehdoilla. Kehittämistyön koko prosessin aikana, sekä etenkin oleellista tulosta suun-

niteltaessa ja muokattaessa, pidettiin kiinni arvioivasta työotteesta. Koottua tietoa, toi-

minnallista osuutta ja sen toimivuutta arviointiin jatkuvasti ja muokattiin tehdyn arvioinnin 

perusteella. Sekä tavoitteiden toteutuminen että tulokset kokonaisuutena käytiin läpi si-

säisen, eli reflektoivan työskentelyotteen ja ulkoisen arvioinnin keinoin. Sisäinen arviointi 

koostui kehittämistyöpäiväkirjan ja oman työskentelyn havainnoinnin perusteella teh-

dystä reflektoinnista ja pohdinnasta. Ulkoista arviointia edustaa toimeksiantajalta ja pi-

lottiryhmään osallistuneilta saatu kirjallinen, suullinen ja havainnoitu palaute. (Anttila 

2007, 83 & 96.) 

Toimeksiantaja oli tyytyväinen käyttöön saamaansa työkaluun ja koki, että sen avulla 

voidaan vahvistaa useiden yhdistyksen työkokeilijoiden arjen voimavaroja ryhmämuotoi-

sesti vapaa-ajan keinoin. Opas sopii käytettäväksi jo työkokeilujaksojen alussa tutustu-

misen ja kielen oppimisen tueksi. Koimme onnistuneemme ryhmämuotoisen toteutuksen 

ja sen menetelmien valinnoissa, sillä ne sopivat hyvin yhdistyksen toimintaan ja useille 
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toiminnassa mukana oleville työkokeilijoille. Pilottiryhmässä oli mukana monista eri taus-

toista olevia naisia ja suomen kielen taito oli vaihtelevaa. Ryhmään osallistuneilta saatu 

palaute tukee kokemusta oppaan mukaisesti toteutetun ryhmän toimivuudesta.  

Kehittämistyön eettisyyttä oli oleellista arvioida sekä pilottityhmän osallistujien, toimeksi-

antajan että työn laadun kannalta. Osallistujien osalta huomioon otettavaa oli muun mu-

assa yksityisyydensuoja, turvallisuus sekä arvojen ja yksilöllisyyden huomioiminen. Tie-

dostamme, että maahanmuuttajat ovat joukkona yhtä yhtenevä, kuin mikä tahansa muu 

yhden ominaisuuden perusteella jaettu joukkio (Väänänen ym. 2009, 66–67). Maahan-

muuttajuus kertoo ihmisestä vain sanan määritelmän verran, jokaisella on erilainen 

tausta ja tapa toteuttaa omaa elämäänsä. Oppaan mukaan toteutettu ryhmä on suun-

nattu kieltä opetteleville tai muista ryhmän tavoitteista hyötyville, eikä sillä pyritä teke-

mään oletuksia osallistujista, heidän mielenkiinnon kohteistaan tai suhteestaan vapaa-

aikaan. Suunnittelussa on pyritty varmistamaan, että jokaisen osallistujan olisi halutes-

saan mahdollista ilmaista omat mielenkiinnon kohteensa ja toisaalta itselleen sopimatto-

mat toiminnat. Tämän toteuttamalla on tarkoitus varmistua siitä, ettei kukaan ryhmään 

osallistujista kokisi arvojaan loukattavan. Toisaalta ryhmän aikana ei kuitenkaan tarvitse 

kertoa itsestään sen avoimemmin kuin haluaa. Tuotettu opas ei ohjaa keräämään osal-

listujista tunnistettavia henkilötietoja tai tallentamaan kuvia tai muuta vastaavaa materi-

aalia. Näitä periaatteita on noudatettu myös pilottiryhmän kanssa toimittaessa, minkä 

takia osallistuneilta ei pyydetty erikseen kirjallisia suostumuksia. Ryhmään osallistumi-

nen oli jokaiselle vapaaehtoista ja pilottiryhmän kuuluminen osaksi opinnäytetyönä to-

teutettavaa kehittämistyötä kerrottiin jokaiselle ennen ryhmän alkua. 

Opinnäytetyö aloitettiin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja teoriatietoon perehtyen. Tä-

män perusteella työlle rakentui teoreettinen viitekehys, johon pystyimme tukeutumaan 

myös käytännön työskentelyn aikana. Nopeasti muuttuvan maahanmuuttotilanteen 

vuoksi oli tärkeää tutustua mahdollisimman ajankohtaiseen tietoon aiheesta. Työn kan-

nalta täsmälleen sopivaa tietoperustaa löytyi kuitenkin niukasti, minkä takia tietoa on jou-

duttu soveltamaan melko paljon. Kehittämistyön toiminnallisen osuuden suunnitteluun ja 

toteutukseen valittiin käytettäväksi toimintaterapiateorialähtöinen suunnitteluprosessi. 

Tämä varmisti omalta osaltaan toimivan ja tavoitteisiinsa vastaavan oppaan tuottamisen. 

Oppaan luotettavuuteen vaikuttaa sen toimivuuden testaaminen vain yhden ryhmän 

kanssa. Toisaalta myös pilottiryhmään osallistuneiden kielitaito vaikutti kerätyn palaut-

teen laatuun ja määrään. Vastauksista tuli vaikutelma ”oikein” vastaamisen halusta ja 

palaute tuntui usein tukikysymyksistä huolimatta jäävän pintapuoliseksi. Tästä syystä 
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havainnointia hyödynnettiin verbaalisen palautteen rinnalla paljon tiedostaen tämän kal-

taisen tulkinnallisen havainnoinnin olevan aina jossain määrin subjektiivista (Anttila 

2007, 128). Toimeksiantaja ja työntekijät kuitenkin tuntevat heillä työskentelevät työko-

keilijat, harjoittelijat ja vapaaehtoiset hyvin ja pystyvät siten arvioimaan oppaan sopi-

vuutta yhdistyksen käyttöön laajemmin ja eri näkökulmasta.  

Opinnäytetyöskentelyyn käytettävät resurssit olivat rajalliset sekä ajallisesti että talou-

dellisesti. Tämä vaikutti pilottiryhmän kanssa kokeiltujen toimintojen valintaan, mutta yh-

teistyökumppaneiden mukaan saannin myötä onnistuimme kokoamaan osallistujille mie-

lekkääksi ja soveltuvaksi osoittautuneen kokonaisuuden. Oppaaseen olisi jatkossa mah-

dollista sisällyttää valmiiksi eri kielitaitoisille sovellettuja versioita liitemateriaaleista, esi-

merkiksi selkokieliset, kuvalliset tai lyhyemmät versiot kartoituslistoista. Resurssit kuiten-

kin vaikuttivat jo opinnäytetyön rajaamisvaiheessa siten, että valmiiksi sovelletut materi-

aalit sekä ryhmän vaikuttavuuden mittaaminen jätettiin työn ulkopuolelle. Toinen tämän 

työn kehittämismahdollisuuksista olisikin mitata osallistujien kokemusta oppaan mukai-

seen ryhmään osallistumisen vaikutuksista ja määritettyjen tavoitteiden saavutettavuu-

desta osallistumisen aikana.  
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Palautelomake 

Vapaa-ajan ryhmän palaute  
 
Päivämäärä: __.__.2017 
 
 

1. Kerroitko mitä sinä haluaisit kokeilla? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 

2. Oliko listassa kiinnostavia toimintoja? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 

3. Tuliko sopivia toimintoja esille? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 

4. Opitko uusia asioita? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 
5. Olisitko halunnut tietää lisää myös muista harrastuksista?  

    ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 

6. Mietitkö enemmän sinun vapaa-aikaasi? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 

7. Käytätkö enemmän aikaa harrastuksiin? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 
8. Voisitko kuvitella harrastavasi jotain seuraavista toiminnoista: 

    ☐  Museo  

    ☐ Kävely  

    ☐ Kirjasto  

    ☐ Nia-tanssi  

 

9.Oliko kieli ymmärrettävää ja selkeää? ☐ kyllä   ☐ ei   ☐ en tiedä 

 
10. Tutustumiskertoja oli 

☐ liian vähän ☐ sopivasti ☐ liikaa 

 
      Kokeilukertoja oli 

☐ liian vähän ☐ sopivasti ☐ liikaa 

 
      Keskustelua oli 

☐ liian vähän ☐ sopivasti ☐ liikaa  
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Pilottiryhmän suunnitelma ja toteutus  

 
 

  
Oppaan suunnitelma: ryhmäkertojen rakenne 

 
Pilottiryhmän toteutus 
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1) Esittäytyminen ja läpikäynti 

 
 

2) Ajankäyttöympyrä 
 
 
 
 

3) Puhuva pallo 
 

 
4) Toimintakertojen aiheet 

 
 

5) Seuraavan kerran sisältö 
 
6) Odotukset ryhmältä, fiiliskierros 

 
 Käydään läpi ryhmän aihe & aikataulu 
 Ohjaajat ja osallistujat esittäytyvät 
 
 Piirretään oma vuorokausi 
 Mietitään oman vapaa-ajan määrää ja  
    mistä toiminnoista se koostuu 
 Keskustelu aiheen ympärillä 
 
 Kerrotaan jatkettavien  
     lauseiden tuella omasta vapaa-ajasta  
 
 Lyhyt läpikäynti tulevien  
     toimintakertojen teemoista 
 
 Käydään läpi seuraava kerta 
 
 Keskustellaan ryhmän odotuksista ja käydään 
läpi tutustumiskerran tuntemuksia 
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1) Vapaa-aikaan ja sen viettotapoihin perehtyminen 
 
 
 
2) Vapaa-ajan aarrekartta 

 
 

3) Hyvän mielen lista 
 
 
 
 
4) Vapaa-ajan toiminnot –checklista 

 
 
 
 

5) Fiiliskierros 
 
 
6) Käydään lyhyesti läpi seuraava kerta 

 
 Mietitään vapaa-ajan ja liikunnan hyötyjä 
 Puhutaan vapaa-ajan viettämisestä  
    Suomessa 
 
 Etsitään omiin vapaa-ajan mielikuviin  
    sopivia kuvia ja kootaan yhteinen kollaasi 
 
 Käydään läpi vapaa-aikaan liittyvää 
    sanastoa checklistan avulla, merkitään 
    samalla itselle hyvää mieltä tuottavat 
    kohdat 
 
 Käydään läpi sanastoa neljään teemaan  
    jaettuja toimintoja sisältävän checklistan  
    avulla, merkitään samalla itseä  
    kiinnostavat toiminnat 
 
 Käydään läpi perehtymiskerran 
    tuntemuksia 
 
 Palautetaan mieleen toimintakertojen  
    aikataulu 
 
 Pilottiryhmän kanssa kerätään lisäksi  
     vapaasti haastatellen palaute  
     tutustumiskerroista 
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1) Aloitus: Mietitään kehittävää toimintaa vapaa-ajalla 

 
 

2) Kehittävän vapaa-ajantoiminnan kokeileminen 
 

 
3) Fiiliskierros 

 
 Orientoidutaan kerran teemaan ja  
     aiheeseen 
 
 Museokierros ja keskustelua Aboa Vetus  
    & Ars Nova –museossa 
 
 Osa osallistujista joutuu lähtemään  
    ennen kerran päättymistä, lopetetaan kerta 
    vähitellen 
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1) Aloitus: Mietitään kehittävää toimintaa vapaa-ajalla 

 
2) Rauhoittavan vapaa-ajan toiminnan kokeileminen 
 
 
 
 

 
 

3) Fiiliskierros 

 
 Orientoidutaan teemaan ja aiheeseen 
 
 Lähdetään rauhalliselle kävelylle  
    puistoon, samalla haaveillaan mitä  
    kesällä voisi tehdä samassa  
    ympäristössä 
 Alkaa yllättävä lumimyräkkä, kävely  
    muutetaan suunniteltua lyhyemmäksi 
 
 Sovitaan, että kertaa käydään tarkemmin 
    läpi seuraavilla tapaamisilla 
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1) Aloitus: Mietitään sosiaalista toimintaa vapaa-ajalla 

 
 

2) Sosiaalisen vapaa-ajan toiminnan kokeileminen 
 
 
 
 
 

 
3) Fiiliskierros 
 

 
 Orientoidutaan teemaan ja alkavaan  
     toimintaan 
 
 Kävellään yhdessä kirjastolle ja  
    osallistutaan selkokieliselle opastetulle  
    kirjastokierrokselle 
 Jutellaan omista kirjastokokemuksista ja  
    kirjaston mahdollisuuksista omassa 
    vapaa-ajassa 
 
 Halukkaiden kanssa jäädään yhdessä 
    hankkimaan kirjastokortteja, kukin 
    lähtee kun on valmis 
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1) Aloitus: Mietitään virkistävää toimintaa vapaa-ajalla 

 
 
 
 
 

2) Virkistävän vapaa-ajan toiminnan kokeileminen 
 

 
 

3) Fiiliskierros 
 

 
 Orientoidutaan teemaan ja alkavaan  
     toimintaan 
 Viesti liikuntavaatteista ei ole kulkenut  
     ryhmäläisille asti, ei kuitenkaan vähennä  
     osallistumisintoa 
 
 Osallistutaan selkokielisesti ohjatulle 
     Nia-tanssi –tunnille Turun  
     ruotsinkielisellä työväenopistolla 
 
 Käydään läpi tuntemuksia tanssituntiin  
    osallistumisesta 
 
 Sovitaan palautteen keräämisestä  
     seuraavalla viikolla erillisessä  
     tapaamisessa 
 
 Kiitokseksi osallistumisesta jaetaan  
     jokaiselle kokeiluliput Turun kaupungin  
     Leidit liikkeellä -liikuntaryhmään 
 

 

P
a
la

u
te

 

 
Vapaaehtoinen lopetuskerta ryhmän läpikäyntiä, keskus-

telua ja palautteen keräämistä varten. 
 
 
 

Voidaan yhdistää myös viimeiseen toimintakertaan. 
 

 
 Ryhmäkertojen yhteenveto 
 Kerätään palaute lyhyen lomakkeen ja  
    sen pohjalta tehdyn vapaamuotoisen  
    haastattelun avulla 
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Kehittämistyöpäiväkirja 

 
Kehittämistyöpäiväkirja 

 
 
Päivämäärä ja aika:                 Osallistujat:  
 
Paikka:      
 
Ohjaajat :      
 
Vierailijat:      
 
Teema: 
 
 
 
 
 
Suunnitelma/sisältö: 
 
 
 
 
 
Havainnot ja suunnitelman toteutuminen: 
 
 
 
 
 
Huomioita materiaaliin 
 
 
 
 
 
Oma toiminta: 
 
 
 
 
 
Miltä tuntuu: 
 
 
 


