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ja harjoittelijoiden käyttöön. Perehdytyskansio on toteutettu yhteistyössä 
toimintakeskuksen henkilökunnan kanssa. 

Ylistaron toimintakeskuksen perehdytyskansio on selkeästi jäsennelty ja ytimekäs 
kokonaisuus toimintakeskuksen toiminnasta. Kansio toimii ohjenuorana 
henkilökunnalle, mahdollisille harjoittelijoille ja uusille työntekijöille 
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versio. Sähköinen versio helpottaa perehdytyskansion ajan tasalla pitämistä.  
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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyöni tavoitteena on koostaa selkeä ja ytimekäs perehdytyskansio Ylista-

ron toimintakeskuksen henkilökunnalle, mahdollisille harjoittelijoille ja uusille työn-

tekijöille. Perehdytyskansion tekeminen toimintakeskukselle on ajankohtainen ai-

he, sillä Ylistaro on liittynyt osaksi Seinäjokea vuonna 2009. Kuntaliitos on tuonut 

mukanaan uudet organisaatiot ja toimintamallit ovat voineet hieman muuttua sekä 

yhteistyötahot lisääntyneet. Perehdytyskansiossa tiedot ovat ajantasaisia ja hel-

posti löydettävissä. Perehdytyskansio on toteutettu yhteistyössä Ylistaron kehitys-

vammaisten toimintakeskuksen kanssa.  

Teoriaosuuden koostin siten, että se tukisi mahdollisimman paljon teemoiltaan pe-

rehdytyskansion sisältöä ja aihepiiriä. Oli luonnollista ensin määritellä perehdyttä-

minen, sillä se on tärkeä teema työssäni. Kehitysvammaisuus ja siihen liittyvät 

palvelut, kuten työ- ja päivätoiminta ovat myös suuressa roolissa teoriapohjassani. 

Koska teen perehdytyskansiota toimintakeskukselle, rajasin kehitysvammapalvelut 

päivä- ja työtoimintaan enkä lähtenyt käsittelemään tarkemmin muita kehitysvam-

mapalveluita.  

Opinnäytetyöni teoriaosuus etenee laajemmista käsitteistä pienempiin. Opinnäyte-

työn prosessi on ensin omana lukunaan, sillä opinnäytetyöni on luonteeltaan tuo-

tos. Selvitän sen jälkeen mitä perehdyttäminen on, sillä se on tärkeä käsite opin-

näytetyössäni. Lisäksi kerron hieman perehdyttämisen tavoitteista ja siihen liitty-

västä lainsäädännöstä. Tämän jälkeen määrittelen kehitysvammaisuuden käsit-

teenä ja kerron siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Koska perehdytyskansioni toteu-

tetaan Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskukseen, kerron myös kehitys-

vammaisten työ- ja päivätoiminnasta sekä niiden järjestämisestä, jonka jälkeen 

esittelen Ylistaron toimintakeskuksen toimintaa erikseen.  
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2 OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN KUVAUS 

2.1 Lähtökohdat 

Suoritin ensimmäisen harjoittelujaksoni Ylistaron kehitysvammaisten toimintakes-

kuksessa vuonna 2009. Toimintakeskuksen vastaava ohjaaja, Sari Palomäki, ker-

toi, että heillä ei ole ajan tasalla olevaa perehdytyskansiota. Palomäki ehdotti 

opinnäytetyön aiheeksi perehdyttämiskansion tekemistä toimintakeskukseen, ellei 

minulla ole mitään muuta aihetta jo mielessä. 

Jäin vielä miettimään asiaa. Kun asia tuli ajankohtaiseksi totesin, että tämä olisi 

juuri sopiva aihe minulle.  Olen enemmän käytännön ihminen ja pidän suuressa 

arvossa kunnon perehdyttämistä. Lisäksi halusin tehdä opinnäytetyön, josta todel-

la on hyötyä työyhteisölle. Perehdyttämiskansio henkilökunnalle palvelee myös 

toimintakeskuksen asiakkaita, sillä se luo johdonmukaisuutta asiakkaan ohjaami-

seen. Tutkimuksen pitäisi lähteä liikkeelle jostain kiinnostusta herättävästä ilmiöstä 

tai tehdystä havainnosta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 61). Tässä kohtaa 

sellainen havainto oli perehdytyskansion puuttuminen.  

Aiemman perehdytyskansion oli tehnyt edellinen vastaava ohjaaja, mutta se ei 

ollut aikoihin ajan tasalla, sillä moni käytännön asia on muuttunut sen jälkeen, kun 

Ylistaro liittyi osaksi Seinäjokea. Vanha perehdytyskansio oli kirjoitettu vaikealu-

kuisella fontilla, siinä ei ollut sivunumeroita ja siinä oli paljon valokuvia toiminta-

keskuksen arjesta. Se oli enemmänkin esite kuin perehdytyskansio. Mielestäni 

olisi hyvä työntekijöille ja mahdollisille harjoittelijoille, että kaikki tarvittava tieto löy-

tyisi helposti yhdestä kansiosta eikä tarvitsisi penkoa koko toimistoa löytääkseen 

tarvitsemansa tiedon.  

 

Marraskuussa 2010 kävin vastaavan ohjaajan, Sari Palomäen, kanssa alustavasti 

keskustelemassa siitä, millaisia toiveita hänellä olisi perehdytyskansion suhteen. 

Hän näytti minulle myös vanhaa perehdytyskansiota. Totesimme yhdessä, että se 

ei ole ollut ajan tasalla vuosiin. Palomäellä oli selvä visio kansion sisällöistä, mutta 
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antoi minulle toteuttamiseen vapaat kädet. Palomäki selvitti, että heillä on henkilö-

kuntapalaveri kerran viikossa, jossa he voivat perehdytyskansion sisältöä tarkem-

min suunnitella.  

Tavoitteenani oli luoda yksinkertainen ja selkeä perehdytyskansio, josta olisi hyö-

tyä toimintakeskukselle. Perehdytyskansio tulee palvelemaan myös tulevia harjoit-

telijoita, sillä siitä voi kätevästi tarkistaa asioita omatoimisesti.  Perehdytyskansio 

toteutetaan yhteistyössä Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksen kanssa.  

2.2 Prosessin eteneminen 

Prosessi lähti kunnolla liikkeelle, kun anoin lupaa tehdä opinnäytetyötä Palomäen 

esimieheltä, Aija-Marita Näsäseltä 23.1.2011 (Liite 1.). Lupa myönnettiin ja aloin 

suunnitella hieman kansion sisältöä teoriaosuuden kirjoittamisen selventämiseksi. 

Ensin täytyi hieman etsiä ja vertailla tietoa siitä, mitä on hyvässä perehdytyskansi-

ossa. Tietoa hankin pääasiassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakoulukir-

jastosta. 

29.5.2011 lähetin perehdytyskansion alustavan sisällysluettelon ensimmäisen 

luonnoksen Palomäelle. Sovimme tapaamisen vasta syksylle, sillä toimintakeskus 

oli heinäkuun kesälomalla emmekä löytäneet muuta yhteistä aikaa tapaamisen 

ajankohdalle.  

Tapasimme Palomäen kanssa 16.9.2011 ja hioimme yhdessä perehdytyskansion 

sisältöä. Seinäjoen kaupunki oli tällä välin tehnyt työsuojelusta oman kansionsa, 

joten luonnollisesti työsuojeluun liittyviä asioita ei tarvinnut enää perehdytyskansi-

ossa toistaa. Ohjaajat olivat luoneet omat yhteiset sääntönsä ja käytännöt yhdessä 

asiakkaiden kanssa, jotka Palomäki lupasi minulle lähettää sähköpostitse. Lisäksi 

sain tietoa toimintakeskuksen historiikista haastattelemalla ohjaaja Pekka Värriä, 

joka on työskennellyt toimintakeskuksessa vuodesta 1982 lähtien.  

11. lokakuuta saatuani teoriapohjaa jo jonkin verran kasattua, olin sähköpostiyh-

teydessä Sari Palomäen kanssa. Hän lähetti minulle heidän omia lomakkeitaan, 

joita laitamme perehdytyskansioon liitteeksi, kuten palvelusuunnitelmalomake, 

avotyösopimus ja erityishuolto-ohjelmalomake. Useimmiten yhteydenotot tapahtui-
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vat sähköpostin välityksellä, sillä sitä kautta sain tarvittavaa tietoa sekä liitteitä pe-

rehdytyskansiota varten.  

20.11.2011 lähetin Sari Palomäelle sähköpostitse pyynnön, voisivatko ohjaajat 

tehdä itse perehdytyskansioon omat esittelynsä haluamallaan tavalla. Pyysin myös 

muutamia lisäliitteitä, kuten organisaatiokaavion sekä hieman tilastotietoa toimin-

takeskuksen asiakkaista.  Lähetin 26.10.2011 perehdytyskansion sähköpostitse 

toimintakeskuksen työntekijöille tutkittavaksi ja pyysin palautetta kansiosta. Lähe-

tin heille myös teoriaosuuteni tarkistettavaksi, jottei sinnekään jäisi asiavirheitä.  

Lokakuun 31. päivänä kävin toimintakeskuksessa keskustelemassa perehdytys-

kansioon tehtävistä muutoksista Sari Palomäen ja Suvi Loukolan kanssa. Sain 

heiltä rakentavaa kritiikkiä perehdytyskansiosta. Muutimme hieman otsikointia se-

kä laitoimme otsikoita loogisempaan järjestykseen. Tätä ennen olin tehnyt teo-

riaosuuteen Palomäen ehdottamat korjaukset. Sain lisää Seinäjoen kaupungin 

liitteitä ja toimintakeskuksen omia taulukoita lisättäväksi perehdytyskansioon.  Tein 

tarvittavat muutokset ja lähetin toiseen kertaan kansion heille arvioitavaksi ja kehi-

tettäväksi.  

9.11.2011 kokoonnuimme viimeistä kertaa yhteen Ylistaron toimintakeskuksen 

ohjaajien Loukolan ja Palomäen kanssa. Sain muistitikulleni kansioon tulevat kuvat 

asiakkaista ja ohjaajista. Sain vielä pieniä muutosehdotuksia kansioon, kuten sen, 

että lisätä kehitysvammaisuuden määritelmän teoriaosuudestani kansioon.  Pää-

timme lisäksi millaiseen kansioon perehdytysmateriaali lopulta laitetaan. Pää-

dyimme siihen, ettemme kansita perehdytyskansiota, vaan laitamme sen ihan ta-

valliseen kansioon, jotta sen päivittäminen pysyisi yksinkertaisena.   

Lisättyäni asiakkaiden kuvat ja kehitysvammaisuuden määritelmän perehdytys-

kansioon, lähetin sen jälleen Palomäelle tarkasteltavaksi. Häneltä sain vielä vähän 

korjauksia ja lisäsimme perehdytyskansion liitteeksi Ylistaron toimintakeskuksen 

toimintasuunnitelman vuodelle 2012.  Lähetin lopullisen version vielä Palomäelle 

hyväksyttäväksi 16.11.2011. Palomäki lähetti sähköpostia, että kansio on valmis 

tulostettavaksi 17.11.2011. 
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Kokonaisuudessaan kansion kokoamisprosessi eteni alkukankeudesta huolimatta 

jouhevasti ja sain mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaukset usein jo saman 

päivän aikana, joten minun ei kauaa tarvinnut odotella yhteistyökumppanini yhtey-

denottoja. Ennestään tuttujen ohjaajien kanssa oli helppoa tehdä yhteistyötä ja 

koin yhteistyön mielekkääksi.  
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3 PEREHDYTTÄMINEN KÄSITTEENÄ 

Tuotannollisen historiansa vuoksi perehdyttämistä on aiemmin painotettu työn-

opastusnäkökulmasta. Työnopastusnäkökulmassa painottui työn laatu sekä työ-

turvallisuus- että työsuojelunäkökulmat. (Kjell & Kuusisto 2003, 37.)  

Nykyään perehdytyksen käsite on  laajentunut kattamaan työnopastuksen sekä 

alku- että yleisperehdytyksen. Perehdyttämisellä käsitteenä tarkoitetaan kaikkia 

niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen 

toiminta-ajatuksen, liikeidean, työtoverit, asiakkaat, oman työnsä odotukset sekä 

työtehtävät. Lyhyesti sanottuna perehdytys on kaikki ne toimet, joiden avulla työn-

tekijä onnistuu työssään. (Kupias & Peltola, 2009, 18.) Työnopastuksella tarkoite-

taan työtehtävien opettamista työpaikalla. Työnopastus voi tapahtua työtilannetta 

jäljittelemällä tai se voi tapahtua työn äärellä. Työnopastus kuuluu osaksi pereh-

dyttämisprosessia. (Frisk 2003, 49.) 

 

Perehdytyksestä on vastuussa esimies, mutta hän voi halutessaan delegoida sen 

alaiselleen tai sille tiimille, johon uusi työntekijä on tulossa. (Kauhanen 2006, 88.) 

Tärkeää on nimetä jokin henkilö vastuuseen perehdyttämisestä, vaikka perehdyt-

täminen koskettaakin koko työyhteisöä. Olen huomannut, että mikäli perehdyttäjää 

ei erikseen nimetä, se heikentää perehdytystä, sillä kukaan ei ole siitä nimellisesti 

vastuussa.  

 

Perehdytysprosessin tukena on hyvä olla erilaisia materiaaleja, esimerkiksi pereh-

tyjän opas, henkilöstön käsikirjat ja oppaat, organisaatioon liittyvä aineisto, työteh-

täviin liittyvät materiaalit, kuten opaskirjat, esitteet ja työohjeet. (Frisk 2003, 43.) 

Perehdyttämiskansio tukee uuden työntekijän perehdyttämisprosessia siten, että 

se toimii muistilistana perehdyttäjälle sekä perehdyttäjälle. Kaikkea tietoa ei kan-

nata kertoa heti samana päivänä, koska ihmisen tiedon omaksumiskapasiteetti on 

rajallinen. Perehdytyskansiosta uusi työntekijä voi lukea ja omaksua tietoa hänelle 

sopivaan tahtiin.  
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Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksessa on tärkeää, että kaikki ohjaajat 

toimivat johdonmukaisesti ja samalla tavalla, sillä kehitysvammainen asiakas ei 

välttämättä ymmärrä, jos jossain tilanteessa toimitaankin eri tavalla ja se saattaa 

luoda turvattomuutta. Kun kaikki ohjaajat toimivat samoilla yhteisillä periaatteilla, 

vältytään ristiriitatilanteilta ja ohjauksen laatu pysyy tasaisena. Hyvä perehdyttämi-

nen lisää palvelun laadukkuutta.  

 

Perehdyttämisen tavoitteet. Perehdyttämisellä pyritään siihen, että uusi työnteki-

jä ottaa omakseen organisaation toimintatavat ja kulttuurin. Tarkoituksena on säi-

lyttää organisaation yhtenäiset käytännöt ja toiminnan selkeys, mikä on elintärke-

ää toiminnan jatkuvuudelle ja tasaisen laadun tuottamiselle palvelussa. (Kjelin & 

Kuusisto 2003, 15.)  

Perehdyttämisen tavoitteena on tukea työntekijän oppimista, helpottaa ihmissuh-

teiden luomista työpaikalla, antaa tietoa organisaatiosta ja sen kulttuurista sekä 

auttaa työntekijää muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan työtehtävistään ja sitä 

kautta koko organisaation toiminnasta. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organi-

saation kirjoittamattomia sääntöjä ja hiljaista tietoa, jota työntekijöillä on. Perehdy-

tyskansion avulla tällaiset kirjoittamattomat säännöt saadaan kaikkien näkyville ja 

tietoon.  Hyvin toteutettu perehdyttäminen voi lisätä työntekijän mielenkiintoa, vas-

tuunottoa ja työhön sitoutumista. Perehdyttäminen ei ole ainoastaan perehdyttäjän 

ja perehdytettävän välinen dialogi, vaan perehdyttäminen on koko työyhteisön 

asia. Työyhteisön ilmapiirin tulisi olla hyväksyvä ja auttava perehdyttämisprosessin 

aikana. (Frisk 2003, 41–43.) 

Yksinkertaisesti perehdyttämisessä on kysymys siitä, että sillä pyritään vähentä-

mään virheitä. Toistuvat virheet sekä puutteellisuudet palvelussa vaikuttavat toi-

minnan uskottavuuteen niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Lisäksi organisaation toi-

mintaperiaatteiden varhainen ymmärtäminen on omiaan lisäämään työntekijän 

edellytyksiä osallistua yrityksen kehittämiskeskusteluun. (Kjelin & Kuusisto 2003, 

20–22.) Kauhasen (2006, 88.) mukaan perehdyttämisen tulisi olla nopeaa ja pe-

rusteellista, koska tällöin vältetään helposti aiheutuvat virheet, taloudelliset vahin-

got ja työtapaturmat. 
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Onnistuneimmillaan perehdytys on luonteva tapahtumien ketju, jossa tuetaan uu-

den tulokkaan oppimista sopivalla vauhdilla varmistaen, että hänen roolinsa työyh-

teisössä muotoutuu sellaiseksi kuin alun perin oli tavoitteena. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 163.)  

Kiteytettynä perehdyttäminen on sitä, että työntekijä tietää työpaikkansa toiminta-

tavat ja osaa hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin. Hyvin hoidettu perehdyttämi-

nen palvelee myös työpaikkaa, sillä virheet vähenevät, työhyvinvointi kohenee ja 

työtehtävät hoituvat nopeasti. Jos perehdyttäminen on jäänyt tekemättä, joutuu 

työntekijä tekemään paljon työtä oppiakseen tekemään työnsä hyvin. Oman ko-

kemukseni mukaan tällainen itsenäinen oppiminen tapahtuu usein virheiden ja 

erehdysten kautta ja se vie paljon aikaa. Huolella tehty perehdyttäminen saa työn-

tekijän tuntemaan itsensä tervetulleeksi työyhteisöön.  

Perehdyttämisen lainsäädäntö. Laeissa on monia määräyksiä ja viittauksia pe-

rehdyttämiseen, mutta erityisesti työsopimuslaki, työturvallisuuslaki sekä laki yh-

teistoiminnasta yrityksissä koskevat perehdyttämistä. (Kupias & Peltola 2009, 20.) 

Työsopimuslain mukaan työnantajan täytyy huolehtia, että työntekijä kykenee suo-

riutumaan työstään myös yrityksen työtehtäviä tai – menetelmiä muutettaessa tai 

kehitettäessä. Tämä koskee myös vanhoja työntekijöitä. Lakia täydentää myös 

vaatimus, että työnantajan tulee pyrkiä edistämään työntekijöiden mahdollisuuksia 

kehittyä työurallaan etenemiseksi. Tosiasiassa tämä pyrkimys voi usein jäädä sa-

nahelinäksi kiireiden, sairauspoissaolojen ja työpaineiden takia, mikä taas johtaa 

pikaperehdyttämiseen tai siihen, että työntekijä heitetään työvuoroon ”kylmiltään”. 

(Kupias & Peltola 2009, 21.)  

Työnantajan on huolehdittava, että työnteko on turvallista, eikä se vaaranna työn-

tekijöiden terveyttä, sanotaan työturvallisuuslaissa. Työturvallisuus on äärimmäi-

sen tärkeä osa huolella toteutettua perehdyttämistä. Työntekijää on neuvottava ja 

hänelle tulee kertoa riittävän laajasti työpaikkansa haitta- ja vaaratekijöistä, joita 

koneiden lisäksi yhä useammin ovat myös asiakkaat. (Kupias & Peltola 2009, 23.)  
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4 MITEN MÄÄRITELLÄÄN KEHITYSVAMMAINEN? 

Perinteisesti kehitysvammaisuutta on tarkasteltu lääketieteen näkökulmasta. Toi-

nen lähestymistapa on toimintakyvyn näkökulma, jonka avulla voidaan pohtia ih-

misen kykyjä selviytyä eri ympäristöissä. (Seppälä & Rajaniemi. 2.5.2010.) Kehi-

tysvammaisuutta arvioidaan esiintyvän Suomessa n. 50 000 henkilöllä, eli 1 %:lla 

koko väestöstä. (Kaski ym. 2001, 27.) 

Voimassa oleva kehitysvammalaki (L. 23.6.1977/519) määrittelee kehitysvammai-

sen henkilöksi, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt syn-

nynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Vammalla 

tarkoitetaan fyysistä tai psyykkistä vajavuutta, joka pysyvästi rajoittaa yksilön suo-

riutumiskykyä.  

4.1 Lääketieteellinen määritelmä 

Maailman terveysjärjestön (WHO) tautiluokituksen, IDC-10:n, mukaan älyllisellä 

kehitysvammaisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkinen suorituskyky ei ole kehit-

tynyt tai on epätäydellinen. Puutteellisesti kehittyneitä taitoja ovat kognitiiviset, kie-

lelliset, motoriset sekä sosiaaliset taidot, jotka normaalisti ilmaantuvat kehitysiäs-

sä. (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko 2001, 21.) 

Suomessa kehitysvammaisuuden diagnosointi perustuu tähän ICD-10-

luokitukseen. Luokituksessa kehitysvammaisuus eritellään vamman neljään eri 

asteeseen: lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaan. Älyllisen 

kehitysvammaisuuden astetta arvioidaan vakioiduilla älykkyystesteillä. Niitä voi-

daan tarvittaessa täydentää asteikoilla, joilla mitataan sosiaalista sopeutumista 

jossain tietyssä ympäristössä. Nämä mittaukset yhteensä ilmaisevat älyllisen kehi-

tysvammaisuuden asteen. Luokituksen mukaan henkilöt, joiden älykkyysosamäärä 

on pienempi kuin 70, ovat älyllisesti kehitysvammaisia. (Kaski ym. 2001, 22–26.) 

Älyllinen kehitysvammaisuus on monesti luonteeltaan yksi henkilöllä olevista mo-

nista erityisominaisuuksista, joilla on yhteinen syytausta. Sen takia siihen voi liittyä 

erilaisia lisävammoja ja – sairauksia, jotka elämänkulun aikana tulevat esiin. Kehi-
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tysvammaisilla voi olla muita akuutteja ja pitkäaikaissairauksia. (Kaski ym. 2001, 

29.) 

Lievä älyllinen kehitysvammaisuus voi olla vaikea selvittää, sillä lapsi saattaa kye-

tä opiskelemaan normaalissa luokassa tukitoimenpiteiden avulla. Monet aikuiset 

lievästi kehitysvammaiset henkilöt kykenevät asumaan itsenäisesti tai hieman tuet-

tuna sekä käymään töissä. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat kuitenkin 

usein tukea kyetäkseen asioimaan ja hankkimaan palveluita, joita tarvitsee.  Li-

säksi rahankäyttötaito saattaa olla puutteellista. (Kaski ym. 2001. 25.)  

Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa huomattavia viiveitä henkilön 

kehityksessä; kouluiässä lapset tarvitsevat erityisopetusta, aikuiset tarvitsevat lie-

västi kehitysvammaisia enemmän tukea asumiseen, elämiseen ja työskentelemi-

seen. Monet selviävät melko itsenäisesti päivittäisistä toimistaan ja pystyvät osal-

listumaan ohjattuun työhön tavallisella työpaikalla tai toimintakeskuksessa. (Kaski 

ym. 2001. 25–26.) 

Vaikeasti älyllinen kehitysvammainen henkilö tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta. 

Koulussa, asumisessa sekä työtoiminnassa vaikeasti älyllinen kehitysvammainen 

tarvitsee huomattavia tukitoimenpiteitä ja on riippuvainen muista ihmisistä. Vai-

keavammaisen henkilön kuntouttaminen vaatii onnistuakseen paljon työtä, mutta 

pitkän kuntoutuksen avulla hän voi kehittyä melko itsenäiseksi päivittäisissä toi-

missaan. (Kaski ym. 2001. 26.) 

Henkilö, jolla on todettu syvä älyllinen kehitysvamma, on täysin riippuvainen muis-

ta ihmisistä ja tarvitsee jatkuvaa hoivaa. Syvästi kehitysvammaisella on vakavia 

puutteita kommunikaatiotaidoissa, liikkumisessa, kyvyssä huolehtia henkilökohtai-

sista toimista ja kyvyssä säädellä suolen ja rakon toimintaa. (Kaski ym. 2001. 26.)    

4.2 AAIDD:n määritelmä  

Vuonna 1992 American Association of Mental Retardation, eli AAMR, (nykyään 

AAIDD, American Assosiation on Intellectual and Developmental Disabilities) mää-

ritteli kehitysvammaisuuden uudella tavalla. Määritelmä korosti toimintakyvyn ja 

sosiaalisen osallisuuden näkökulmia sekä painotti yksilöllisten tukitoimien suunnit-
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telun ja toteutumisen tärkeyttä. Käsitteet lievä, keski-vaikea ja syvä sekä vaikea 

kehitysvammaisuus eivät olleet enää mukana tässä määritelmässä. (Kehitysvam-

mahuolto ennen, 9.3.2011.) AAIDD:n määritelmässä näkökulma muuttuu siis yksi-

löstä ympäristöön.   

 

AAIDD:n määritelmän mukaan kehitysvammaisuudelle ominaisia ovat rajoitteet 

syy-seuraussuhteiden ymmärtämisessä, oppimisessa ja ongelmanratkaisukyvyssä 

sekä arjen sosiaalisten - ja käytännön taitojen rajoitteet. AAIDD:n määritelmän 

mukaan kehitysvammaisuus ja älyllinen kehitysvammaisuus eivät ole sama asia, 

vaan kehitysvammaisuus on sateenvarjokäsite, joka pitää allaan myös älyllisen 

kehitysvamman käsitteen sekä henkilön fyysiset rajoitteet. Jotkin kehitykselliset 

häiriöt voivat olla selkeästi fyysisiä, kuten esimerkiksi sokeus, mutta joillain kehi-

tysvammaisilla on niin fyysisiä, kuin älyllisiäkin rajoitteita, kuten esimerkiksi Dow-

nin syndroomassa. Älykkyystesteissä 75–70 pisteestä alaspäin osoittaa rajoituksia 

henkisessä toiminnassa. (FAQ on intellectual disability. 11.10.2011.)  

AAIDD:n määritelmä ei ole diagnostinen määritelmä, vaan siinä määritellään kehi-

tysvammaiset ”merkittävästi alle keskitason älykkyydessä” eikä määritelmässä 

käytetä enää tason mukaisia luokitteluja (lievästi keskivaikeasti, vaikeasti, syvästi). 

Määritelmä ei korosta yksilön vajavuutta vaan kehitysvammaisuutta olotilana, joka 

seuraa yksilön vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Määritelmäuudistuksen 

pyrkimys on muuttaa ajattelutapaa kehitysvammaisista ihmisistä. (Äystö 1996, 20–

22.)  
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5 KEHITYSVAMMAPALVELUJA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Kehitysvammapalveluiden järjestäminen pohjautuu aina lakiin, tässä luvussa ker-

ron keskeisintä lainsäädäntöä kehitysvammapalveluihin liittyen. Avaan myös muita 

lakeja, jotka koskettavat kehitysvammaisia henkilöitä ja palveluita, kuten esimer-

kiksi sosiaalihuoltolaki sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-

ta. 

 

Henkilöille, jotka eivät kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää 

turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tätä perustus-

laissa taattua oikeutta välttämättömästä toimeentulosta sekä huolenpidosta turva-

taan erityisesti vaikeavammaisten henkilöiden osalta vammaispalvelulain mukais-

ten palveluiden ja tukitoimien avulla. (Räty 2010, 19.)  

 

Vuonna 1984 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki vaatii kuntaa huolehtimaan sosiaali-

palveluiden, mukaan lukien myös erityishuoltopalveluiden, järjestämisestä asuk-

kailleen. Kunta voi tuottaa itse palvelut, olla jäsen palveluita tuottavassa kuntayh-

tymässä tai ostaa palvelut suoraan palveluntuottajalta. (Kaski ym. 2001, 320.) So-

siaalihuoltolaissa määritellään kaikki kunnan kansalaisille järjestettävät palvelut.  

Sosiaalihuoltolaki on kehitysvammalakiin nähden ensisijainen, mutta kehitysvam-

mainen henkilö on oikeutettu käyttämään myös erityishuollon palveluita. Sosiaali-

huoltolakiin sisältyy velvoite kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä. Yhteistyö-

velvoite koskee viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten toimia kuntoutuspalve-

luiden antamiseksi asiakkaalle ja kuntoutustarpeen ja – mahdollisuuksien arvioimi-

seksi. Tavoitteena on palvelukokonaisuus, joka ottaa asiakkaan huomioon koko-

naisvaltaisesti. (Kaski, Manninen & Pihko 2009. 296.)  

Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksen toiminta perustuu suoraan sosiaa-

lihuoltolain 17§:n kohtaan seitsemän, jossa kuntaa velvoitetaan järjestämään 

vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöi-

den työtoimintaa (L. 17.9.1982/710). 
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Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L. 22.9.2000/812) mu-

kaan asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Li-

säksi lain tarkoituksena on luottamuksellisen asiakassuhteen edistäminen.  Asia-

kaslain mukaan asiakkaalle on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vas-

taava suunnitelma sosiaalihuoltoa toteutettaessa. Suunnitelma tulee laatia yhteis-

ymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. (L. 22.9.2000/812.) Ylista-

ron toimintakeskuksessa laaditaan palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja hä-

nen omaistensa kanssa. Asiakaslain soveltaminen vammaispalveluissa näkyy käy-

tännössä siinä, että vammaiselle henkilölle annetaan mahdollisuus olla mukana 

vaikuttamassa millaisia palveluita ja tukitoimia vammaiselle henkilölle järjestetään 

(Räty 2010, 96). 

 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, eli 

vammaispalvelulain, tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä 

elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä eh-

käistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelu-

lakia sovelletaan henkilöihin, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikai-

sesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vamma tai 

sairaus voi olla joko psyykkinen tai fyysinen. (L. 3.4.1987/380.)  Palvelujen ja tuki-

toimien selvittämiseksi yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen huoltajansa 

kanssa laaditaan tarvittaessa palvelusuunnitelma. (Kaski ym. 2009. 301.) 

Kunnilla on vammaispalvelulain 8 b § vedoten velvollisuus järjestää päivätoimintaa 

henkilöille, joilla on erittäin vaikea toimintarajoite vamman tai sairauden takia. Päi-

vätoiminta on järjestettävä kunnan määrärahoista riippumatta, sillä se kuuluu kun-

nan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Päivätoimintaa järjestetään henkilöil-

le, joiden toimeentulo perustuu suurimmalta osin sairauden tai työkyvyttömyyden 

perusteella myönnettäviin etuuksiin. (Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 [viitat-

tu 30.5.2011].)  
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Kunnan täytyy varata subjektiivisiin oikeuksiin täysimääräisesti tarvetta vastaavat 

määrärahat. Subjektiivisen oikeuden palveluita ja tukitoimia ovat vammaispalvelu-

laissa kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, 

asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkipalvelut. 

Muut vammaispalvelulain palvelut ja tukitoimet kuuluvat yleisen järjestämisvelvolli-

suuden alaisuuteen, jolloin ne järjestetään määrärahojen puitteissa. (Räty 2010, 

110.) Määrärahasidonnaisia tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmen-

nus, erilaiset päivittäisissä toiminnoissa auttavat apuvälineet (Räty 2010,11.) Sub-

jektiivisiin oikeuksiin kuuluvat palvelut on järjestettävä kunnan määrärahoista riip-

pumatta vammaiselle henkilölle.  

Vammaispalvelulaki uudistui osittain 2009. Uudistus toi mukanaan myös sen, että 

vammaispalvelulaki muuttui ensisijaiseksi kehitysvammaisten erityishuoltolakiin 

nähden.  Vammaispalvelulakiin lakiin tuli myös uusi lakipykälä henkilökohtaisesta 

avusta, jota tulee järjestää vuodesta 2011 lähtien vähintään 30 tuntia kuukaudessa 

vaikeavammaiselle henkilölle tukemaan harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osal-

listumisessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi asiakkaan oikeuksia 

vahvistettiin. (Huhta. 5.10.2009.)   

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, niin kutsuttu ”kehitysvammalaki”, on ollut 

voimassa 1978. Lakia täydentää vastaava asetus. Kehitysvammalain nojalla jär-

jestetään toimintoja, jotka edellyttävät erityistä perehtymistä kehitysvammaisuu-

teen. (Kaski ym. 2001. 322.) Lain tavoitteena on edistää henkilön, jonka kehitys tai 

henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun 

sairauden, vian tai vamman vuoksi, suoriutumista päivittäisistä toimistaan ja joka 

ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. (L. 23.6.1977/519.)  

Kehitysvammalain nojalla järjestetään palveluita ja tukitoimia, jotka edellyttävät 

erityistä perehtyneisyyttä kehitysvammaisuuteen. Palveluja voidaan lain mukaan 

myöntää myös niille kehitysvammaisille henkilöille, joiden älyllinen toiminta ei ole 

heikentynyt. (Kaski ym. 2009. 300.) Kaipisen (8.4.2011) mukaan erityishuollon 

pyrkimyksenä on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista arjen toimin-

noista sekä sopeutumista yhteiskuntaan. Lisäksi tarkoituksena on turvata henkilön 
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tarvitsema hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palveluja ovat esimerkiksi ter-

veydenhuoltopalvelut, kuntoutuspalvelut ja työtoiminnan järjestäminen.   
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6 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 

Työn tekeminen on miltei aina kuulunut osaksi kehitysvammahuollon arkea. 1800-

luvun puolivälistä köyhäin- ja vaivaishoitolain ajoista alkaen kehitysvammahuoltoa 

katsotaan olleen olemassa ja sitä kautta myös työn tekemistä. Ajan kuluessa kehi-

tysvammaisten työllä ajatellaan olevan muitakin hyötyjä, esimerkiksi osallisuuden 

kokeminen tai kuntoutuminen. (Misukka. 2009. 31.) 

Työ- ja toimintakeskusten toiminnan juuret löytyvät 50- ja 60-lukujen päivähuoltola-

toiminnasta. Päivähuoltoloiden tehtävä oli tukea kehitysvammaisten lasten van-

hempia, jotka hoitivat lapsiaan kotona. Alkuaikoina siis päivähuoltolan asiakkaat 

olivat alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. 50-luvulla perustettiin aikuisten työ-

osastoja päivähuoltoloiden yhteyteen. Päivähuoltoloiden toiminta koostui opetuk-

sesta, työtoiminnasta ja askartelusta. Osa kehitysvammaisten opetuksesta siirtyi 

peruskouluihin 1980-luvun puolivälissä, minkä takia toimintakeskukset alkoivat 

painottaa toimintaansa enemmän työ- ja päivätoimintaan.  (Hyvärinen, Vesala & 

Seppälä 2002. 7.) 

Vuoden 2004 aikana työ- ja päivätoimintaan osallistui runsas 51 % erityishuollon 

palveluja käyttävistä asiakkaista, mikä tarkoittaa noin 14 000 henkilöä. Kehitys-

vammaisten työ- ja päivätoiminnan, avotyön ja tuetun työllistymisen nettokustan-

nukset vuonna 2004 olivat noin 20 % kehitysvammaisten erityispalvelujen koko-

naiskustannuksista, eli 94 miljoonaa euroa. (Kumpulainen 2007. 45.) 

Ylistaron toimintakeskuksessa ei ole eriteltynä päivä- ja työtoimintaa, vaan heidän 

viikko-ohjelmassaan on elementtejä molemmista. Toimintakeskuksen listoilla on 

tällä hetkellä 24 asiakasta. (Palomäki. 21.10.2011.)  

6.1 Päivätoiminta 

Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolelle järjestettyä itsenäisessä elämässä sel-

viytymistä tukevaa ja vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminta on tavoit-

teellista toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa niitä taitoja, joita kaikkein vai-

keimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimi-
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sesti arjesta. Päivätoiminnan järjestäminen voi auttaa edelleen siirtymistä työtoi-

mintaan ja sitä kautta tuettuun työhön. Päivätoiminta voi esimerkiksi sisältää ruu-

anlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taito-

jen opettelemista. Henkilö voi käydä päivätoiminnassa yhdestä viiteen kertaan vii-

kossa. (Räty. 2009. 214–216.) Päivätoiminnan piirissä arvioidaan olevan n. 3800 

kehitysvammaista. (Päivätoiminta. 27.4.2011.) 

Päivätoimintaa järjestetään vaikeimmin vammaisille, sekä niille asiakkaille, joille 

työtoiminta on liian vaativaa tai raskasta ja niille asiakkaille, jotka tarvitsevat työ-

toiminnan sijaan muunlaisia kuntoutuksellisia toimintoja. Päivätoiminnan eri toimin-

toja ovat esimerkiksi kommunikaation ja itseilmaisun, itsestä huolehtimisen ja arki-

päivän taitojen harjoittaminen ja tukeminen. (Hyvärinen, Vesala & Seppälä 2002, 

8.)  

Päivätoiminnan järjestäminen perustuu aina asiakkaalle tehtyyn palvelusuunnitel-

maan. Palvelusuunnitelmassa on määritelty missä ja miten päivätoimintaa järjeste-

tään sekä päivätoiminnan laajuus. Palvelusuunnitelmasta ilmenee päivät, jolloin 

asiakas käy päivätoiminnassa. (Räty 2010, 216.) 

6.2 Työtoiminta 

Työtoiminta on kehitysvammaisille ihmisille tärkeä elämään sisältöä antava toi-

minnan muoto, ja siksi se tukee yhteiskunnassa elämistä. Työn lisäksi toimintaan 

luo sisältöä työtaitojen ja työelämään kuuluvien sosiaalisten valmiuksien kehittä-

minen ja yleisen sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. (Kaski ym. 2009. 340–

341.) 

Työtoimintaa tarjotaan kehitysvammaisille nuorille sekä aikuisille kuntien, kuntayh-

tymien, säätiöiden ja yksityisten toimijoiden ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuk-

sissa. Työtoiminnan piirissä on arviolta noin 7700 henkilöä. Työtehtävät ovat 

yleensä tekstiili- ja puutyötä, yrityksille tehtävää alihankintaa ja pakkaustyötä. Toi-

mintakeskusten sisäisiä toimintoja, esimerkiksi keittiö- ja siivousöitä sekä kiinteis-

töhuollon työtehtäviä suoritetaan myös osana työtoimintaa. Työtoiminnasta ei 
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makseta palkkaa, vaan työosuusrahaa, joka on enintään 12 euroa päivässä. Työ-

osuusrahan määrästä päättää toimintakeskus ja sitä ylläpitävä organisaatio. (Työ-

toiminta. 10.3.2011.) Ylistaron toimintakeskuksen työosuusraha on 1-4 euroa riip-

puen asiakkaan omasta aktiivisuudesta, kyvyistä ja ohjauksen tarpeesta.  

Rätyn (2010, 215.) mukaan vaikeavammainen henkilö tulee ensisijaisesti ohjata 

työtoimintaan ja päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille hen-

kilöille, jotka eivät suoriudu työtoiminnasta. Mikäli henkilö kykenee suoriutumaan 

työtoiminnasta henkilökohtaisen avustajan avustamana, ei hänelle järjestetä päi-

vätoimintaa.  

6.3 Avotyötoiminta 

Ennen avotyötoimintaa, puhuttiin suojatyöstä. Suojatyötä koskeneet pykälät kui-

tenkin kumottiin invalidihuoltolaista ja suojatyö käsitteenä poistettiin lainsäädän-

nöstä 1.4.2002. Maininta vammaisille henkilöille järjestettävästä työllistymistä tu-

kevasta toiminnasta ja työtoiminnasta sisällytettiin sosiaalihuoltolakiin.  (Sahala 

2002.) 

Avotyötoiminnalla tarkoitetaan tavallisilla työpaikoilla toteutettavaa työtoimintaa. 

Avotyöntekijä ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle makseta palkkaa, 

vaan hän on huoltosuhteessa työ- tai toimintakeskukseen. Avotyössä olevat työn-

tekijät työskentelevät erilaisissa avustavissa tehtävissä, esimerkiksi keittiö- ja sii-

voustöissä. Työaikaan vaikuttaa työntekijän voimavarat ja työnantajan tarpeet. 

Työnantaja, työkeskuksen henkilökunta ja työntekijä sopivat yhdessä työajasta. 

Avotyössä oleva työntekijä voi osan ajasta työskennellä toimintakeskuksessa ja 

osan viikosta työpaikalla. (Avotyötoiminta. 11.2.2011.) 

Avotyöstä maksetaan myös työosuusrahaa, joka ei ole veronalaista tuloa, mikäli 

sitä maksetaan alle 12 euroa päivässä. Avotyötoiminnassa arvioidaan olevan noin 

2300 kehitysvammaista henkilöä. (Avotyötoiminta. 11.2.2011.) Ylistaron toiminta-

keskuksessa on neljä henkilöä avotyötoiminnassa ympäri vuoden sekä kesäkau-

tena edellä mainittujen lisäksi 2 henkilöä. (Palomäki. 21.10.2011.) 
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6.4 Tuettu työllistyminen  

Tuetun työllistymisen malli on syntynyt Yhdysvalloissa 1980-luvulla vaikeasti 

vammaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi. Toimintamallin ajatus on 

yksinkertainen, sillä tarkoitetaan työllistymistä tavalliseen palkkatyöhön tukihenki-

lön tarjoaman tuen avulla. (Härkäpää, Ala-Kauhaluoma, Hyvärinen, Kokko & Na-

rumo 2000, 19.)  

Tuetun työn tavoitteena on integroida kehitysvammaisia yhteiskuntaan, toimeentu-

lon paraneminen työstä maksettavan palkan avulla ja yksilöllinen kehittyminen ja 

kasvaminen. Tavoite on, että kehitysvammainen työntekijä kykenisi olemaan tai-

doiltaan pätevä työntekijä sekä antaa panoksensa työelämässä sekä toimia työyh-

teisön sosiaalisen verkoston täysvaltaisena jäsenenä. (Venäläinen 1996, 33.)  

Tuetussa työssä kehitysvammaisella henkilöllä on työsopimus ja työnteossa nou-

datetaan alan työehtosopimuksia. Työn tekeminen tapahtuu tavallisessa työpai-

kassa ja se voidaan räätälöidä yksilöllisesti työntekijän ja työnantajana tarpeiden 

mukaan. Kehitysvammaisen työntekijän tukena on työvalmentaja, joka myös aut-

taa työnantajaa sopivien työtehtävien löytämisessä.  Työtovereista valitaan kehi-

tysvammaiselle työntekijälle työpaikkaohjaaja, joka yhteistyössä työvalmentajan 

kanssa perehdyttää työntekijää paikan tapoihin ja sosiaalisiin kuvioihin. Työharjoit-

telun aikana työntekijä opettelee hänelle annetut uudet työtehtävät ja mikäli sekä 

työntekijä ja – antaja ovat tyytyväisiä harjoitteluun, solmitaan työsopimus. Tuetusti 

työllistyneitä kehitysvammaisia ihmisiä on arviolta noin 360.   

(Tuettu työllistyminen. Viitattu 20.10.2011.) Ylistaron kehitysvammaisten toiminta-

keskuksessa ei ole työvalmentajaa, joten tällä hetkellä tuetusti ei ole sieltä mah-

dollista työllistyä. 
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7 YLISTARON KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUKSEN 

ESITTELY 

Tässä luvussa esittelen yhteistyötahoni, eli Ylistaron kehitysvammaisten toiminta-

keskuksen toimintaa. Ensin esittelen toimintakeskuksen historiaa, josta sain tietoa 

Ylistaron toimintakeskuksen ohjaaja Pekka Värriltä.  

7.1 Torstaikerhosta toimintakeskukseksi 

Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskus alkujaan aloitti toimintansa Tors-

taikerhona, jota alettiin pitää vuonna 1971 Ylistaron seurakunnan kanttorilassa. 

Kerhoa pidettiin kehitysvammaisille henkilöille aluksi aina torstaisin seurakunnan 

työntekijöiden ohjaamana, mutta suosion kasvaessa sitä alettiin järjestää useam-

pana kertana viikossa. 1980-luvulla Torstaikerho aloitti toimintansa Etelä- ja Keski-

Pohjanmaan Erityishuoltopiirin alaisena päivähuoltolana. Tuohon samaan aikaan 

päivähuoltolan toiminta muutettiin uusiin tiloihin suojeluskuntataloon, eli nykyisen 

Ylistaron koulukeskuksen ”puupuolelle”.  (Huhtala. 1981.) 

Ylistaron toimintakeskuksessa ohjaajana toimivan Pekka Värrin (2011) mukaan, 

13.3.1987 Päivähuoltola muutti toimintakeskuksen nykyisiin tiloihin Matinpalontiel-

le ja samalla nimi muutettiin Ylistaron toimintakeskukseksi, sillä valtio avusti toi-

mintaa suurella summalla eikä avustusta olisi tullut niin suurta summaa, ellei ni-

meä olisi muutettu. Toimintakeskuksessa työskenteli tuolloin kaksi ohjaajaa, joista 

toinen oli haastattelemani Värri. Värrin (2011) mukaan Ylistaron kehitysvammais-

ten toimintakeskuksen pitkäaikaisimmat asiakkaat ovat olleet mukana Torstaiker-

hon ajoista lähtien.  

Vuonna 1999 Ylistaron toimintakeskus siirtyi Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayh-

tymältä Ylistaron kunnan omaksi palveluksi. Kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 

Ylistaron toimintakeskuksesta tuli Seinäjoen kaupungin alainen. (Palomäki, 

21.10.2011.) 
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Tällä hetkellä Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksessa on töissä vastaa-

va ohjaaja, 2 ohjaajaa, osa-aikainen laitoshuoltaja sekä osa-aikainen henkilökoh-

tainen avustaja.  

7.2 Toimintakeskuksen toiminnan esittely 

Ylistaron toimintakeskus tarjoaa monipuolista päivä- ja työtoimintaa esimerkiksi 

puu- ja tekstiilitöitä, askartelua sekä erilaisia alihankintatöitä. Tärkeää on myös 

sosiaalinen kanssakäyminen ja päivittäisten taitojen harjaannuttaminen sekä yh-

dessä tekeminen. Työn vastapainoksi toimintakeskuksen ohjelmaan kuuluvat 

myös erilaiset retket lähelle ja kauas. (Ylistaron toimintakeskus. Ei päiväystä.) 

 

Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksessa on työ- ja päivätoimintaa kehi-

tysvammaisille sekä myös vajaakuntoisille henkilöille. Ylistaron toimintakeskuk-

sessa ei ole erikseen eritelty eri puolia, jossa on työtoimintaa ja päivätoimintaa, 

vaan ne on eritelty tilojen mukaan tekstiili-, puu- ja alihankintapuoliksi.  

Ylistaron toimintakeskuksen toiminta-ajatuksena on aktivoida kehitysvammaisia 

henkilöitä ja ylläpitää heidän toimintakykyään työtoiminnan kautta. Tavoitteena on 

luoda päivärytmiä ja lisätä kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisia vuorovaiku-

tussuhteita, etteivät he jäisi yksin erakoitumaan koteihinsa. Asiakkaille pyritään 

luomaan onnistumisen iloja työtehtävissään toimintakeskuksella. 

Toimintakeskuksen toiminta on kodinomaista, asiakkaat siivoavat, tiskaavat tiskit 

ja tekevät muita kodinhoidollisia tehtäviä. Tarjolla on myös tekstiili-, puu- ja erilai-

sia alihankintatöitä. Alihankintatöinä on esimerkiksi kakkukoristeiden pakkaamista 

rasioihin ja hintalappujen taittelemista paikalliselle yritykselle. Kehitysvammaisille 

asiakkaille maksetaan työosuusrahaa jokaiselta päivältä, kun he ovat olleet muka-

na toiminnassa. Asiakkaat voivat syödä päivällisen toimintakeskuksella, joka mak-

saa heille 4,20 euroa tai syödä omat eväät.  Ruokailutilanteessa harjoitellaan hyviä 

pöytätapoja.  
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Ylistaron toimintakeskuksen asiakkaana voi olla henkilö, jolla voi olla kehitysvam-

ma, heikkolahjaisuutta tai lieviä mielenterveysongelmia. Toimintakeskus toimii 

myös yhteistyössä työvoimatoimiston ja eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla esi-

merkiksi pitkäaikaistyöttömille ja opiskelijoille työharjoittelupaikan. (Ylistaron toi-

mintakeskus. Ei päiväystä.)  

Toimintakeskuksen asiakaskunnasta valtaosa on lievästi tai keskivaikeasti kehi-

tysvammaisia, mutta toimintakeskuksessa voi käydä lisäksi työttömiä, mielenter-

veys- ja päihdekuntoutujia, mutta asiakkaita ei toimintakeskuksessa sen kum-

memmin eritellä diagnoosien mukaan. Syy, miksi heitä ei sen kummemmin eritellä 

on se, että kehitysvammaisilla voi olla lisäksi esimerkiksi mielenterveydellisiä on-

gelmia. Asiakkaita toimintakeskuksella on listoilla tällä hetkellä 24, joista suurin 

osa käy viitenä päivänä viikossa ja muutama käy pari kertaa viikossa (Palomäki 

21.10.2011). 
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8 POHDINTA 

Perehdytyskansion toteuttaminen oli itselleni mielekäs prosessi, vaikka alkuun ar-

vioinkin sen olevan helpompaa, mitä se todellisuudessa olikaan. Käytännön ihmi-

senä juuri tällainen aihe oli minulle sopiva.  Yhteistyö Ylistaron toimintakeskuksen 

kanssa oli mielestäni sujuvaa ja otin kaikki heiltä tulleet palautteet vastaan, sillä 

tein työtäni heitä varten. Toimintakeskuksen myönteinen suhtautuminen ja avoin 

keskusteluilmapiiri lisäsi tunnetta yhteistyön onnistumisesta.   

Teoriapohjan kirjoittaminen lisäsi omaa Sosionomin (AMK) ammatillista tietopoh-

jaani kehitysvammaisista. Olen työskennellyt kehitysvammaisten kanssa opiskelu-

jeni aikana melko paljon ja oli kiinnostavaa löytää lisätietoa ja erilaisia määritelmiä 

kehitysvammaisuudesta. Teoriapohjan kirjoittaminen oli mielestäni vaikeampaa 

kuin perehdytyskansion koostaminen, sillä teoriaosuuden rajaamisessa täytyi olla 

tarkkana, ettei punainen lanka katoa tai lähde sivuraiteille. 

Näin isossa projektissa aikataulutusta ei voi koskaan korostaa liikaa. Vaikka sain 

hyviä vinkkejä aikataulutuksesta vanhemmilta opiskelutovereilta, en kuitenkaan 

saanut niitä käytännössä toteutettua työntäyteisen kesän ja syksyn takia. Jos teki-

sin jotain toisin, aloittaisin opinnäytetyön täyspäiväisen työstämisen aikaisemmin. 

Ajattelin perehdytyskansion koostamisen olevan nopeampi prosessi, mitä se todel-

lisuudessa oli.  Perehdytyskansiota oli mielenkiintoinen tehdä ja kiinnitin huomiota 

paljon sen ulkonäköseikkoihin. Minulle on helppoa kirjoittaa lyhyttä ja ytimekästä 

tekstiä, joten kansion ytimekkäänä pitäminen oli helppoa.  

 

Nyt kun perehdytyskansio on tehty, luulen sen päivittämisen ja jatkojalostamisen 

olevan helppoa, sillä kansio on konkreettisesti olemassa eikä se ole vain kasa pa-

pereita ripoteltuna eri puolille toimistoa. Toimintakeskuksen henkilökunta on tehnyt 

ison työn luodessaan ja etsiessään kaavioita, taulukoita ja dokumentteja asioista, 

joita pyysin heiltä kansiota varten. Seinäjoen kaupungin työsuojelukansion ilmes-

tyminen pienensi omaa työmäärääni varmastikin yli puolella, sillä emme nähneet 

tarpeelliseksi lähteä enää työsuojelukansiossa olevia asioita toistamaan perehdy-

tyskansiossa. Työsuojelukansio mahdollisti perehdytyskansion pitämisen ytimek-
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käänä. Perehdytyskansion tekeminen oli osaksi uuden tekstin luomista ja osaksi 

olemassa olevan tiedon kokoamista yksiin kansiin.  

Sosionomin (AMK) osaamiselleni tämän työn tekeminen oli merkittävä, sillä jos-

sain vaiheessa uraa tulee varmasti eteen tilanne, jossa täytyy perehdyttää uutta 

työntekijää. Perehdytyskansion luominen on varmasti seuraavalla kerralla hel-

pompaa, mikäli sellainen tilanne tulee joskus tulevaisuudessa eteen. Prosessi an-

toi itselle käsitystä perehdyttämisen laajuudesta, sillä en ollut aiemmin ajatellut 

esimerkiksi organisaation toiminnan olevan niin tärkeää perehdytysprosessissa. 

Sosionomin (AMK) kompetensseihin kuuluu esimerkiksi reflektiivisen, tutkivan ja 

kehittävän työotteen sisäistäminen, käytäntöpainotteinen tutkimuksellisen osaami-

sen ja uuden tiedon tuottaminen.  Lisäksi sosionomin (AMK) kompetensseihin liit-

tyy lisäksi hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja 

siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkos-

to 15.4.2010.) Mielestäni nämä kompetenssit ovat olleet keskeisiä tässä opinnäy-

tetyöprosessissa. Tämän opinnäytetyön tekeminen lisäsi palvelujärjestelmätunte-

mustani koskien kehitysvammapalveluita ja siihen liittyvää lainsäädäntöä.  
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LIITE 1. Tutkimuslupahakemus 

LUPAHAKEMUS OPINNÄYTETYÖTÄ VARTEN 

 

Anon lupaa tehdä opinnäytetyöni Ylistaron kehitysvammaisten toimintakeskuksel-

le. Opinnäytetyöni aihe on perehdytyskansion tekeminen Ylistaron toimintakes-

kuksen työntekijöille. Kansio toteutetaan ja suunnitellaan yhdessä toimintakeskuk-

sen henkilökunnan kanssa Seinäjoen kaupungin perehdyttämisohjeistuksen mu-

kaisesti.  

Aihetta olen rajannut sen verran, että asiakkaista tulee perehdytyskansioon aino-

astaan kuvat, sillä jokaisesta asiakkaasta on toimintakeskuksessa oma kansio, 

jossa on tiedot esimerkiksi lääkityksestä, joten ei ole tarvetta lähteä toistamaan 

samoja asioita tässä perehdytyskansiossa. Perehdytyskansiossa on asiakkaiden 

kuvat siksi, että uudet työntekijät tai mahdolliset harjoittelijat oppisivat asiakkaiden 

nimet helpommin. Muita selvitettäviä asioita olisivat esimerkiksi toimintakeskuksen 

toimintatavat, lainsäädäntö, pelisäännöt ja työsuhteeseen liittyvät käytännön asiat. 

Minulla ei varsinaisesti muuta tutkimusongelmaa ole kuin tämä perehdytyskansio, 

joten opinnäytetyöni ei ole tutkimus, eli en tule asiakkaita haastattelemaan opin-

näytetyötäni varten.  

Valmiin perehdytyskansion luovutan Ylistaron toimintakeskukselle kirjallisena sekä 

sähköisenä versiona, jota voi myöhemmin päivittää ajantasaiseksi.  

 

Seinäjoella 23.1.2011 

Pia Ritari, sosionomi (AMK)-opiskelija 

pia.ritari@seamk.fi  
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