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1 JOHDANTO 

 

Kansalaisjärjestöt toimivat rinnan julkisten ja yksityisten palvelun 

tarjoajien kanssa tuottaen sosiaali- ja terveyspalveluja kansalaisten 

hyvinvoinnin vahvistamiseksi, erilasista lähtökohdistaan huolimatta. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat pitkään kuuluneet suomalaiseen 

palvelutuotannon järjestämiseen. Asiakaskeskeisten toimintaperi-

aatteiden ja –tapojen myötä asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palve-

lujen kehittämiseen. Järjestöjen roolia on pidetty merkittävänä jo 

kymmeniä vuosia suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa. (Stenvall, 

J. & Virtanen, P. 2012. 29-30.)  

Julkiset palvelut keskittyvät entistä enemmän peruspalveluihin ja 

vetäytyvät, osin tiettyjen palvelujen toteuttamisesta. Tämän myötä 

yhteiskunnan ja viranomaisten odotukset kansalaistoimintaa ja jär-

jestöjä kohtaan ovat lisääntyneet. (Heikkala, J. 2009, 9.) 

Verkostot ja moniammatillinen yhteistyö ovat nousseet kehittämiskohteiksi 

muutospaineiden alla kamppailevalla sosiaali- ja terveysalalla. Alaan kohdis-

tuu monenlaisia muutospaineita, jotka ilmenevät erilaisin rakenteiden muutok-

sina kuten yksiköiden yhdistämisinä, lakkautuksina ja palveluiden kilpailutta-

misena. (Verkostojohtamisen opas 2010, 3, 10.)  

 

Kolmannen sektorin aatteellista ja ideologista toimintaa yhdistää vahva asia-

kaskeskeisyys sekä toimiminen asiakaskuntansa äänenä ja osallistumisen 

kanavana. Kansalaisjärjestöjen toiminta pyrkii sosiaali- ja terveyspalvelujen 

toiminnassa asiakaskeskeisyyteen. Nykyisin järjestöjen toiminnalta odotetaan 

entistä enemmän mitattavaa tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuut-

ta. Järjestöjen lisääntynyt kyky mallintaa ja tuottaa tutkimusperäistä tietoa 

oman toimintansa vaikuttavuudesta on edesauttanut yhteistyötä julkisen sosi-

aali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. (Virtanen, P., Suoheimo, M. 

Lamminmäki, S. Ahonen, P. & Suokas, M. 2011. 8-9.) 

 

Raha-automaattiyhdistys (myöhemmin RAY) kehottaa avustusta saavia toimi-

joita verkostoitumiseen, kumppanuuteen, innovatiiviseen yhteistyöhön sekä 
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avoimeen viestintään. RAY korostaa myös verkostojen näkökulmien esille 

nostamista sekä arvioimaan entistä järjestelmällisemmin toiminnan tuloksia ja 

vaikutuksia. (RAY 2012.)   

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallisesti toimiva kolmannen sekto-

rin kansalaisjärjestö. Malike-toiminta (Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää) on 

osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa ilman diagnoosirajoja. Toimintaa 

tukee RAY. Kohderyhmänä ovat vaikeavammaiset lapset ja aikuiset sekä hei-

dän perheensä, lähi-ihmiset ja alan ammattilaiset. Malike toimii aktiivisesti yh-

teistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Päämääränä on edistää vaikeavam-

maisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia. (Malike 2012.) Opinnäyte-

työn toimeksiantaja on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Malike-toiminnan verkostojen koke-

muksia, odotuksia ja tarpeita Malike-toimintaa kohtaan. 

Päättötyön teoreettinen perusta muodostuu käsitejärjestelmästä; 

sidostyhmäajattelu, verkostotyö, moniammatillinen yhteistyö, asia-

kaslähtöisyys ja asiakkaan kokema laatu. 
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2 MALIKE-TOIMINTA 

 

Malike-toiminta on osa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toimintaa 

ja tulee sanoista ”Matkalle, liikkeelle, keskelle elämä”. Malike aloitti 

toimintansa joulukuussa 1997 EU:n komission pilottihankkeena Pir-

kanmaalla ja Pohjois-Karjalan alueella, mutta vakinaistui myöhem-

min pysyväksi valtakunnalliseksi toiminnaksi Ray:n tuella. (Koivu-

nen-Kutila, T. & Tauria, T. 2012, 7.) 

Malike syntyi vaikea- ja monivammaisten lasten perheiden tarpeista 

mahdollistamaan perheiden yhdessä tekemistä ja osallistumista 

sellaiseen toimintaa, joita muutkin perheet tekevät. Aikuis-Malike -

projekti aloitti toimintansa vuonna 2007. Viisivuotinen kehittämis-

projekti osoitti tarpeellisuutensa ja toiminta jatkuu. Vuoden 2012 

alusta toimintaa järjestetään vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja 

aikuisille ilman diagnoosirajoja sekä heidän perheilleen, lähi-

ihmisilleen ja ammattilaisille. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoite-

taan ihmistä, jonka liikkumista vamma vaikeuttaa huomattavasti ja 

hän tarvitsee liikkumisen sekä osallistumisen tueksi toista henkilöä 

ja toimintavälineen. (Koivunen-Kutila, T. & Tauria, T. 2012, 7.) 

Malike järjestää toiminnallisen vertaistuen kursseja, kokeilutapahtumia, retki-

päiviä sekä toimintavälinekoulutusta yhteistyössä verkostojen kanssa. Tavoit-

teena on mahdollistaa vaikeavammaisten henkilöiden osallistumista ja löytää 

keinoja siihen, levittää tietoa sekä vaikuttaa vallitseviin asenteisiin. Toiminta-

välineet ovat keino vaikeavammaisten henkilöiden osallistumiseen ja sitä kaut-

ta heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseen. Malikkeella on käytössään useita 

erilaisia toimintavälineitä, joita sovelletaan kursseilla ja koulutuksissa sekä 

vuokrataan tarvitsijoille toimintavälinevuokraamoiden kautta. Toiminnallaan ja 

myönteisellä näkyvyydellä Malike vaikuttaa sidosryhmien, ympäristön ja yh-

teiskunnan asenteisiin sekä edistää esteettömyyttä. (Malike 2012.) 
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Malikkeessa moniammatillinen yhteistyö nähdään voimavarana ja 

yhteistyötä tehdäänkin monenlaisten järjestöjen, yhdistysten, pro-

jektien sekä monien muiden tahojen kanssa diagnoosirajat ylittäen. 

(Koivunen-Kutila, T. & Tauria, T. 2012, 7.) 

 

 

 

KUVIO 1. Malike-toiminnan verkostokartta 2012. 
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3 TEOREETTINEN PERUSTA 

 

Päättötyön teoreettinen perusta muodostuu käsitejärjestelmästä; 

sidostyhmäajattelu, verkostotyö, moniammatillinen yhteistyö, asia-

kaslähtöisyys, asiakkaan kokema laatu. 

 

3.1 Sidosryhmäajattelu 

 

Sidosryhmäajattelu perustuu näkökulmaan, jossa organisaatiota, sen toimijoita 

ja toimintaympäristöä käsitellään sidosryhmien käsitysten ja toiveiden kautta. 

Sidosryhmäajattelussa korostuu sidosryhmien tunnistaminen ja niiden 

huomioiminen organisaation toiminnassa. (Jokinen, S., Sivu, E. & Koljonen, 

M. 2010, 20.) 

Sidosryhmäajattelu mielletään usein voittoa tavoittelevien yksityisen 

sektorin toimijoihin ja toimintaan. Myös muiden sektoreiden toimijat 

ovat kiinnostuneita siitä, miten he kommunikoivat sidosryhmiensä 

kanssa sekä kuinka sidosryhmät vaikuttavat heidän toimintaansa 

tai millainen maine heillä on. Sidosryhmänäkökulman kautta orga-

nisaatiot voivat pyrkiä parantamaan palveluitaan ja vastaamaan 

paremmin erilaisten ryhmien tarpeisiin. (Jokinen, S., ym. 2010, 21.) 

Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomiointi on lisääntynyt, 

koska organisaatioiden ei nähdä enää olevan itsenäisiä, vaan vas-

tuullisia yksiköitä ympäristölleen ja yhteiskunnalle (Harvio, S. 2009, 

10). 

Organisaation menestyminen pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista, 

jos toiminnalle ei ole sidosryhmien tukea. Eri sidosryhmillä organi-

saatioon kohdistuvat toiveet ja odotukset voivat olla hyvin moninai-

sia ja joskus jopa ristiriitaisia. Myös eri sidosryhmien roolit organi-

saation toiminnassa voivat olla erityyppisiä. Organisaation on tär-

keä tunnistaa sidosryhmiensä intressit toimintaansa kohtaan sekä 

selvittää millaisia resursseja heillä on käytettävissä. On myös tär-
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keää huomioida, että organisaation jokainen teko viestii eri sidos-

ryhmille eri asioita. (Virtanen, A-L. 2011, 9-10.) 

 

3.2 Verkostotyö 

 

Verkostotyö pohjautuu näkemykseen, jossa organisaatio tai sen 

työntekijä ei yksin pysty vastaamaan kaikkiin haasteisiin eikä tuot-

tamaan kaikkia palveluita, joita niiltä odotetaan.  Muuttuvassa ja 

entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa tarvitaan yhä 

enemmän yhteistyötä ammattilaisten ja organisaatioiden välillä.  

(Järvinen, R., Lankinen, A., Taajamo, T., Veistilä, M. & Virolainen, 

A. 2012, 202.) 

Verkostotyö perustuu luottamukseen ja sitoutumiseen, rakentuak-

seen ne vaativat pitkäjänteistä ja toistuvaa yhteistyötä. Luottamus 

ja sitoutuminen ovat edellytys tiedon liikkumiselle toimijoiden välillä. 

Tiedon siirtoa voidaan kuvat verkostoitumisen työkaluksi että ver-

kostoitumisen tulokseksi. (Verkostojohtamisen opas 2010, 13-14.) 

Verkostot voivat kehittyä vapaasti tai ne voivat olla tietoisesti ra-

kennettuja. Yleensä verkostoitumisella tarkoitetaan vapaasti kehit-

tyviä verkostoja, jotka rakentuvat toiminnan ohessa. Rakennettujen 

verkostojen syntyminen on tavoitteellista ja niiden rajat ovat selke-

ämmin hahmotettavissa kuin vapaasti syntyvien verkostojen. Tie-

toinen verkostojen rakentaminen ja kehittäminen edellyttää verkos-

toitujalat kykyä luoda suhteita verkostojen kaikkien toimijoiden 

kanssa. Verkostojen jäsenten toiminta ja toimintatavat poikkeavat 

usein monin tavoin toisistaan, toimijoita voi olla julkiselta, yksityisel-

tä ja kolmannelta sektorilta. (Verkostojohtamisen opas 2010, 11, 

31.) 

Verkostot rakentuvat sekä heikoista että vahvoista verkostosuhteis-

ta, joita molempia tarvitaan. Vahvat suhteet mahdollistavat syvälli-

sen ja rutinoituneen yhteistyön. Heikommat verkostosuhteet sen 

sijaan saattavat mahdollistaa pääsyn laajaan määrään tietoa, joita 
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tarvitaan innovatiivisen työskentelyyn. Verkostot voivat olla paikalli-

sia tai alueellisia, jolloin ne koostuvat pienemmistä määristä toimi-

joita tai valtakunnallisia, jolloin ne koostuvat suuresta määrästä 

toimijoita. (Verkostojohtamisen opas 2010, 12-13). Kihlmanin 

(2005, 99) mukaan verkostojen moninaisuus ulottuu suljetuista  

verkostoista aina löyhiin avoimiin verkostoihin ja sähköpostin jake-

lulistoihin asti.   

Verkostojen tavoitteena on työskennellä yhteisen päämäärän saa-

vuttamiseksi sekä löytää keinot niiden toteuttamiseksi. Toimiva ver-

kosto tuottaa toimijoilleen lisäarvoa ja siten vastaa toimijoiden tar-

peisiin. Verkostoitumista kuvataan jatkuvaksi vuorovaikutusproses-

siksi, jossa yhteistyötahojen tieto, osaaminen ja arvot yhdistyvät  

lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. (Verkostojohtamisen opas 

2010, 17.) 

Moniammatillinen verkostoyhteistyö vaatii työntekijöiltä kunnioitta-

vaa kohtaamista sekä taito ylittää ammattirajat. Verkostokokousten 

ajatuksena on jakaa erialisia näkökulmia ja ajatuksia, jotka voivat 

synnyttää uusia ideoita ja toimintatapoja. Verkostojen osallistujien 

äänten kuuluviin saaminen, kokemus kuulluksi tulemisesta ja tunne 

osallistumisesta yhteiseen prosessiin lisäävät sekä asiakkaiden että 

työntekijöiden motivaatiota uusien ideoiden ja toimintatapojen to-

teuttamiseen. (Pyhäjoki, J. 2005, 83-86.) Pyhäjoen (2005, 88) mu-

kaan ”Onnistunut verkostollinen kohtaaminen on verrattavissa sosi-

aaliseen innovaation syntymiseen, joka kehittyy vuorovaikutukses-

sa, kun poikkeavat ajatukset kohtaavat ja yhteinen prosessi synnyt-

tää uudenlaisia ideoita”.   

Verkostotyö ja moniammatillinen työ nähdään yleensä toistensa 

synonyymeinä, vaikka verkostotyö ei aina ole moniammatillista eikä 

moniammatillinen työ verkostoitunutta (Kihlman, E. 2005. 102). 
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3.3 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä on kyse joukosta ammattilaisia, 

joilla on erilaista osaamista sekä valtuuksia suorittaa tiettyjä tehtä-

viä. Yhteistyö on koordinoitua toimimista yhteisten tavoitteiden tun-

nistamiseksi sekä niiden saavuttamiseksi. Onnistuneen yhteistyön 

edellytyksenä on yhteinen kieli ja käsitteet. (Kontio 2010, 6-9.) 

Moniammatillinen työskentely vaatii kaikilta ryhmän jäseniltä yhteis-

työmenetelmien hallintaa, keskinäistä luottamusta, sitoutumista  

sekä oman asiantuntijuutensa vahvuuksien ja rajojen tunnistamista. 

Työryhmä mahdollistaa näkökulman laajentumisen, kun ryhmän 

jäsenet saavat toisiltaan erilaisia näkökulmia uusien keinojen löy-

tämiseksi. Samalla mahdollistuu työntekijöiden verkosto- ja vuoro-

vaikutus asiantuntijuuden kehittymisen oman ammatillisuuden ym-

pärille. Toimivien yhteistyökäytäntöjen tuloksena muodostuu kollek-

tiivisia resursseja. (Järvinen, R. & Taajamo, T. 2008, 12-13.) 

Moniammatillinen yhteistyö voidaan nähdä myös laadun kehittämi-

senä. Erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä lisää ammattilaisten 

keskinäistä tukea sekä toisten tekemien ratkaisujen ymmärtämistä. 

Joustava asiantuntijoiden yhteistyö voi synnyttää parempia ja te-

hokkaampia tuloksia, jolloin voidaan päästä laadullisesti uudelle 

tasolle. (Isoherranen, K. 2005, 151-153.) 

Moniammatillisella yhteistyöllä pyritään tuottamaan kokonaisvaltai-

sia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä korjaamaan kapea-

alaisen ammatillisuuden aiheuttamia epäkohtia (Järvinen, R., ym. 

2012, 94). Moniammatillisen yhteistyön keskiössä ovat asiakasläh-

töisyys, tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen, vuorovaiku-

tustietoinen yhteistyö, rajojen ylittäminen ja verkostojen huomioimi-

nen. (Kontio 2010, 9.) 
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3.4 Asiakaslähtöisyys 

 

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaiden äänen eli tarpeiden 

ja toiveiden kuulemisesta. Asiakaslähtöisyys perustuu oletukseen 

paremmasta toiminnasta siten, että se on sekä asiakkaiden että 

organisaation etu. Asiakkaiden näkökulmasta paremmuus tarkoit-

taa mahdollisuutta osallistua toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. 

Organisaation näkökulmasta paremmuus tarkoittaa tyytyväisempiä 

asiakkaita ja parempia asiakastuloksia. (Stenvall, J. & Virtanen, P. 

2012, 168-169.) 

Asiakaslähtöisellä toiminnalla voidaan lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja kus-

tannustehokkuutta. Niiden saavuttamiseksi organisaation tulee syventää asia-

kasymmärrystä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi. Asiakasymmärrykseen 

tulee sisällyttää yksilön tarpeiden huomioinnin lisäksi koko asiakkaan toimin-

taympäristön tarkastelua, koska yksilö on osa perhettään, lähiyhteisöään ja 

ympäröivää yhteiskuntaa. Asiakkaan kokonaisvaltainen huomiointi edistää 

organisaation kykyä vastata tämänhetkisten tarpeiden lisäksi myös tuleviin 

asiakastarpeisiin. Asiakkaalle tulee luoda mahdollisuuksia tehdä valintoja eli 

organisaation tehtävänä etsiä vaihtoehtoisa ratkaisuja toiminnan toteuttami-

seen ja palveluiden toteuttamiseen. Asiakas tulee nähdä oman hyvinvoinnin 

asiantuntijuuden kautta resurssina, jonka voimavaroja hyödynnetään palvelu-

jen tuottamisessa ja kehittämisessä. Asiakkaiden näkeminen resurssina tekee 

käyttäjistä aktiivisia toimijoita. (Virtanen, P. ym. 2011, 8, 18-22.) 

 

Asiakaslähtöinen lähestymistapa on hyvin moninainen. Asiakaslähtöisyyden 

periaatteita ovat asiakkaan kunnioittaminen, jokaisen oman tarinan ja koke-

muksen ainutlaatuisuus, avoimuus, luottamuksellisuus, kokonaisvaltaisuus 

sekä valinnan mahdollisuus. (Järvinen, R., ym. 2012, 18.) 
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3.5 Asiakkaan kokema laatu 

 

Käsitteenä laatu on hyvin moninainen. Käsitys siitä, mitä laadulla  

tarkoitetaan on riippuvainen siitä, kenen näkökulmasta laatua tar-

kastellaan. Laatua voidaan tarkastella esimerkiksi asiakkaan näkö-

kulmasta, jolloin sitä voidaan mitata asiakkaan kokemusten kautta 

tai suhteessa sille asetettuihin normeihin. Asiakkaan sijasta laatua 

voidaan mitata myös sidosryhmien kautta. (Harvio 2009, 18-19.)  

Yleensä asiakkaalla on jonkinlaisia odotuksia palveluja tai toimintaa 

kohtaan, jotka voivat perustua omiin tai muiden kokemuksiin. Li-

säksi palvelun laadun tasoon vaikuttavat asiakkaan tarpeet, joilla 

on merkittävä rooli asiakkaan kokeman palvelun laadun muodos-

tumisessa. (Huovinen 2003, 23-24.) 

Palvelun tuottajan ja asiakkaan kohtaamiset luovat asiakkaalle kes-

keisen kuvan toiminnan palvelun laadusta. Kohtaamistilanteissa 

merkittävässä asemassa on henkilöstön tiedot ja taidot, jotka osit-

tavat asiakkaalle palvelun laadun. Asiakkaan kokemaan palvelun 

laatuun vaikuttavat myös fyysiset puitteet eli toimitilat, välineet ja 

laiteet. Myös osallistumisesta tai palvelusta maksettava hinta vai-

kuttaa asiakkaan kokemaan laatuun. Korkea hinta lisää asiakkaan 

laatuodotuksia, mutta toisaalta matala hinta voi viestiä matalalaa-

tuisesta toiminnasta tai palvelusta. Lisäksi olennainen osa palvelun 

kokonaislaatua on imago eli asiakkaan mielikuva organisaatiosta. 

(Huovinen 2003, 25-26.) 

Kun laadulla ajatellaan lopputulosta, toiminnan keskiössä on sidos-

ryhmien tarpeet ja odotukset, johon toiminnalla on tavoitteena vas-

tata. Sidosryhmien näkökulmasta voidaan puhua laadusta ja laa-

dukkaasta toiminnasta silloin, kun asiakkaat kokevat toiminnan täyt-

täneen odotukset. Menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäris-

tössä toimijoiden tulee kuulla sidosryhmien tarpeita ja odotuksia, 

joita tulee peilata organisaation strategiaprosesseissa. Strategiasta 

johdetaan käytäntöön tavoitteet ja toimenpiteet, joilla päämäärään 
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pyritään. Laatu syntyy siitä, että sidosryhmien tarpeisiin ja odotuk-

siin vastataan. (Harvio, S. 2009, 7, 19-21.) 

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Malike-toiminnan verkostojen koke-

muksia, odotuksia ja tarpeita Malike-toimintaa kohtaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena on nostaa esiin verkostojen tarpeita ja odotuksia 

asiakaslähtöisemmän toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi tuot-

taa tietoa olemassa olevista verkostoista, jotta Malike-toiminnassa voidaan 

lisätä verkostotyön suunnitelmallisuutta toiminnasta syrjäytyneiden vaikea-

vammaisten lasten ja aikuisten tavoittamiseksi uusien verkostojen avulla.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 

1. Mitä odotuksia ja tarpeita Malikkeen verkostoilla on toimintaa kohtaan? 

2. Miten Malike-toiminnassa olevat verkostot kokevat sen laadun? 

 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukoksi rajattiin Malike-toiminnan verkostopostilistalla ole-

vat henkilöt ja toimijat, joita oli yhteensä 616. Verkostopostiin voivat liittyä 

kaikki, jotka ovat kiinnostuneita vaikeavammaisten osallistumisen mahdolli-

suuksien edistämisestä. Postituslistalle kootaan aktiivisesti Malikkeen koulu-



14 

 

 

tuksiin ja toimintaan osallistuneiden sähköpostiosoitteita. Verkostoposti tarjoaa 

5-6 kertaa vuodessa ajankohtaisia uutisia sähköpostiin.  

 

5.2 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmä 

 

Opinnäytetyö on laatuun kohdistuva tutkimus, johon on yhdistetty kvantitatiivi-

sen tutkimuksen elementtejä. Menetelmien yhdistäminen tuo tässä tutkimuk-

sessa esiin tutkittavien näkökulmaa tarpeista, odotuksista sekä kokemuksista 

Malike-toimintaa kohtaan.  

Kyselylomakkeen laatiminen toteutettiin yhdessä Malike-toiminnan verkosto-

koordinaattorin kanssa ja lomakkeen esitestaus suoritettiin Malikkeen verkos-

totyöryhmän jäsenillä sekä kahdella Malike-toiminnan työntekijälle ja kahdella 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n työntekijällä marraskuun alussa. Esitestauk-

sen jälkeen kyselylomaketta tiivistettiin ja selkeytettiin. Kysymykset koskivat 

vastaajien tarpeita, odotuksia sekä heidän kokemuksiaan Malike-toiminnasta. 

Taustakysymyksillä selvitettiin verkoston nykytilaa. Kysely (Liite 2) sisälsi mo-

nivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkostoille lähetettävän webropol-kyselyn avul-

la, ajalla 20.-30.11.2012. Tutkittavat, 616 henkilöä saivat Malikkeen palve-

lusihteerin toimesta sähköpostiinsa linkin Webropol verkkokyselyyn ja saate-

kirjeen (Liite 1), jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta. Tutkittaville lähe-

tettiin yksi muistutusviesti ennen vastausajan umpeutumista. Vastauksia saa-

tiin 185, jolloin vastausprosentiksi muodostui 30. 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Kerätyn aineiston monivalintakysymykset analysoitiin Webropol-ohjelman 

avulla. Vastauksista saatiin havainnollisia kuvioita ja prosentteja. Monivalinta-

kysymyksissä oli osin mahdollisuus vastata myös avoimeen tarkentavaan ky-

symykseen. Kysymyksistä on tehty lyhyitä sanallisia yhteenvetoja lukuun ot-
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tamatta kysymystä numero viisi, jonka kohdata ”Avoimia toimintavälineiden 

kokeilutapahtumia, missä?” on laadittu havainnollistava kuivio.  

Avoimien kysymysten vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönana-

lyysillä. Avoimia kysymyksiä oli kuusi. Vastaukset ryhmiteltiin teemoittain ala-

luokiksi ja sisältöä pelkistettiin joiltain osin. Monet vastaajista olivat sisällyttä-

neet yhteen vastauskohtaan useampia asioita, joten nämä jaettiin analyysivai-

heessa useammaksi eri ajatuskokonaisuudeksi. Sisällönanalyysissä käytettiin 

analyysiyksikkönä yksittäisiä sanoja, lauseita ja ajatuskokonaisuuksia, joista 

koottiin kuvio tai taulukko kuvaamaan aineiston sisältöä. Ilmaisut säilytettiin 

kuvioihin ja taulukoihin alkuperäisessä muodossaan, koska sellaisenaan ne 

kuvaavat parhaiten vastaajien tarpeita, odotuksia ja kokemuksia. Lisäksi ai-

neistosta laskettiin mainintoja eli kuinka monta mainintaa samalla analyysiyk-

siköllä oli. (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009, 120-122.) 

Malikkeen verkostotyöryhmä on käsitellyt 12.3.2013 kokouksessaan tutkimuk-

sen tulokisa taulukoiden ja kuvioiden pohjalta. Aiheesta syntynyttä keskuste-

lua hyödynnetään tulosten tulkinnassa ja pohdintaosuudessa. Verkostotyö-

ryhmän työ perustuu moniammatilliseen asiantuntijuuteen ja vuorovaikutuk-

seen. Työryhmässä on edustajia muun muassa vammaisjärjestöistä, yhdistys-

toimijoita, vaikeavammaisten lasten vanhempia sekä apu- ja toimintavälineitä 

käyttäviä henkilöitä. Verkostotyöryhmän tehtävänä on sparrata, peilata, haas-

taa, auttaa arvioinnissa sekä tuoda ulkopuolinen näkemys toiminnan kehittä-

miseksi.
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Verkostojen ääni kuuluviin –kyselyyn vastasi yhteensä 185 henkilöä. 

Vastaajien jakauma on eritelty kuviossa 2. 

 

KUVIO 2. Verkostojen ääni kuuluviin -kyselyyn vastanneet (n=185). 
 
 
Tutkimuksen kohdejoukoksi rajattiin Malike-toiminnan verkostopostilistalla 

olevat henkilöt ja toimijat. Postituslistalle on koottu järjestelmällisesti 

Malikkeen koulutuksiin ja toimintaan osallistuneiden sähköpostiosoitteita. 

Valta osa koulutuksiin osallistuneista henkilöistä on alan ammattilaisia, mikä 

osaltaan selittää ammattilaisten vastaajien määrää (62%). Vaikeavammaisten 

henkilöiden vastausten vähäisyyttä selittää se, että vaikeavammaisuudesta 

johtuen vain hyvin pienellä osalla on valmiuksia lukea, kirjoittaa tai käyttää 

tietokonetta edes avustettuna.  
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Kyselyyn vastanneille ammattilaisille esitettiin jatkokysymys millä toimialalla 

sekä millä nimikkeellä he työskentelevät. Toimialat on avattu kuviossa 3. 

Ammattilaisten toimialan kysyminen antaa tietoa siitä, mitkä toimialat ovat 

sähköisen verkostopostin piirissä ja siten kiinnostuneita toiminnasta. 

Vastaavasti kysymys antaa tietoa siitä, mitä toimialaoja ei tavoiteta. Nimikkeen 

kysyminen antaa tietoa siitä, millä nimikkeillä eri toimialoilla toiminnasta 

kiinnostuneet ammattilaiset työskentelevät. Nimikkeitä voidaan hyödyntää 

tiedottamisen yhteydessä. Tässä raportissa nimikkeiden avaamista ei 

käsitellä. 

 
 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden ammattilaisten toimiala (n=116). 
 
 
Vastaajista 21% työskentelee päivä- tai työtoiminnan tehtävissä. Kyseinen 

kohderyhmä on osallistunut aktiivisesti Malikkeen koulutuksiin ja tapahtumiin 

vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa, joka selittää toimialan vastaajien 

määrää. Toiseksi eniten vastaajista työskentelee järjestöjen tehtävissä (16%). 

Eri järjestöjen ja hankkeiden kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä ja kohde-

ryhmä on tiedottamisen kohteena. Terveydenhuollon ammattilaisista tavoite-

taan osittain kuntoutusalan työntekijöitä (12%). Kysely ei ole tavoittanut sai-

raanhoidon tai neuvolan tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. On todennä-

köistä, että kyseisiä ammattiryhmiä ei ole verkostopostituslistalla. 
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6.2 Malike-toiminnan tunnettavuus 

 

Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä kuinka hyvin he kokevat 

tuntevansa Malikkeen toiminnan. Vastukset on avattu kuviossa 4. 

 

 

KUVIO 4. Kyselyyn vastanneiden kokemus Malike-toiminnan tuntemisesta 
(n=185). 
 

Enemmistö verkostopostituslistalla olevista henkilöistä on ammattilaisia sekä 

vaikeavammaisten lasten perheitä, joilla on kokemusta Malikkeen tapahtumiin, 

kursseihin ja koulutuksiin osallistumisesta. Osa vastaajista on saattanut olla 

mukana toiminnassa vuosia ja siten tuntevat toiminnan hyvin. Osallistumisen 

myötä tiedot ja tunnettavuus lisääntyy, joka selittää vastaajien kokemuksen 

toiminnan tuntemista hyvin tai kohtuullisen hyvin. Osa vastaajista on ilmoittau-

tunut verkostopostituslistalle kotisivujen kautta, ammattilaisten päivissä, mes-

su- ja massatapahtumissa. He ovat kiinnostuneita toiminnasta, mutta eivät 

vielä koe varsinaisesti tuntevansa toimintaa. 
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6.3 Odotukset Malike-toimintaa kohtaan 

 

 

Vastaajilta kysyttiin kuinka Malike-toiminta vastaa heidän odotuksiaan. Tämä 

kysymys antaa tietoa siitä, tehdäänkö Malikkeessa oikeita asioita ja oikealla 

tavalla. 

 

 

KUVIO 5. Vastaajien odotusten täyttyminen Malike-toimintaa kohtaan (n=185). 
 
 
Vastausten perusteella voidaan olettaa, että kyselyyn vastaajien tarpeet ja 

odotukset ovat kohdanneet pääasiassa hyvin tai kohtuullisen hyvin suhteessa 

toimintaan. Kohtuullisen huonosti ja huonosti täyttyvät odotukset voivat selittyä 

sillä, että kaikki verkostopostituslistalla olevat henkilöt eivät välttämättä ole 

Malike-toiminnan ydinkohderyhmää eivätkä he välttämättä tunne toimintaa. 

Kun toimintaa ei tunneta, myös tarpeet ja odotukset toimintaa kohtaan voivat 

olla ristiriidassa Malike-toiminnan strategiaan nähden.  

 

Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä minkälaista toimintaa he 

ensisijaiseti odottavat Malike-toiminnalta. Vaihtoehdoista oli mahdollisuus 

valita vain yksi vaihtoehto.  
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KUVIO 6. Ensisijaiset odotukset Malike-toiminnalta kyselyyn vastanneiden 
mukaan (n=185). 
 
 

Avoimia toimintavälineiden kokeilutapahtumia odotetaan selkeästi eniten 

(46%). Tulosta voi selittää se, että avoimet kokeilutapahtumat toimivat niin 

sanottuna matalan kynnyksen tapahtumina. Erilaisia osallistumista mahdollis-

tavia toimintavälineitä on kokeiltavissa laajasti samassa tapahtumassa. Ta-

pahtumat ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua ilma etukäteisilmoittautu-

mista esimerkiksi perheen tai koko ryhmäkodin asukkaiden kanssa. Toiseksi 

eniten (17%), odotetaan toimintavälineiden vuokrausmahdollisuuksia. Vuok-

rausmahdollisuutta odotetaan jo olemassa olevien vuokraamoiden (Tampere, 

Helsinki, Rovaniemi, peräkärryvuokraamo Imatra) lisäksi Turun, Vaasan ja 

Oulun seudulle. Kolmanneksi eniten (16%), odotetaan erilaisia retkiä. Vastuk-

sista nousi selkeimmin toive erilaisiin luontoretkiin kaikkina vuodenaikoina (11 

mainintaa), lisäksi mainittiin teemoiksi kalastus, pilkkiminen, ratsastus, telttailu 

sekä laskettelu. Koulutuksia toivottiin neljänneksi eniten (13%), vastuksissa 

mainittiin koulutustoiveita muun muassa varhaiskasvatuksen/opetustoimen 

henkilökunnalle, palvelukotien ja päivätoiminnan työntekijöille, perheille. 

 

Kuviossa 7. on avattu minne avoimia toimintavälineiden kokeilutapahtumia 

toivotaan. Vastuksissa oli mainittu joko toivottu maakunta tai kaupunki. Mai-

nintojen määrä on maakunnan nimen tai mainitun kaupungin nimen perässä 

suluissa. Kuviossa olevaan laatikkoon on koottu paikat, jonne toimintavälinei-

den kokeilutapahtumia toivotaan. Nämä paikkatoiveet toistuivat vastuksissa. 
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KUVIO 7. Avoimia toimintavälineiden kokeilutapahtumia toivotaan maakuntiin 
ja kaupunkeihin. Kooste kysymyksestä 5 kohdasta, Avoimia toimintavälineiden 
kokeilutapahtumia, missä? Avoin kysymys (n=72). 
 

Toiveet avoimista toimintavälineiden kokeilutapahtumista painottuvat tiheimmin 

asutuille alueille. Vahvimpina painottuvat Varsinai-Suomi, Pirkanmaa, 

Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Keski-

pohjanmaan maakuntieen alueita ei vastuksissa mainittu. Tilannetta saattaa 
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selittää se, että näillä alueilla toiminta on ollut viimeaikoina vähäistä tai 

kyselyyn ei näiltä alueilta ole tullut vastauksia.  

 

6.4 Odotukset tiedottamista kohtaan 

 

Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä mistä he ensisijaiseti odottavat 

saavansa tietoa Malike-toiminnasta. Vaihtoehdoista oli mahdollisuus valita 

vain yksi vaihtoehto.  

 

KUVIO 8. Kyselyyn vastaajat odottavat saavansa ensisijaisesti tietoa Malike-
toiminnasta (n=185). 
 

 
Vastausten perusteella Malikkeelta odotetaan tietoa ensisijaisesti sähköisen 

verkostopostin kautta. Vastausta saattaa selittä se, että kysely on lähetetty 

juuri verkostopostituslistalla oleville eli vastaajat ovat aktiivisia sähköisen tie-

dotuskanavan käyttäjiä. Verkostoposti lähetetään noin kahdeksan kertaa vuo-

dessa kun vastaavasti Liikkeelle-lehti vain kerran vuodessa. Verkostoposti jää 

todennäköisesti vastaajien mieleen paremmin. Vastaajista 20% toivoo tiedo-

tusta ensisijaisesti painetuista julkaisuista.  
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6.5 Malike-toiminnan SWOT-analyysi 

 

Kyselyyn vastaajat arvioivat Malike-toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä 

mahdollisuuksia ja uhkia avoimilla kysymyksillä. Seuraaviin taulukoihin on 

koottu ryhmitellyt vastukset SWOT-analyysin osa-alueiden mukaan. Monet 

vastaajista olivat sisällyttäneet yhteen vastauskohtaan useampia asioita, joten 

nämä jaettiin analyysivaiheessa useammaksi eri ajatuskokonaisuudeksi. 

Kustakin osa-alueesta avataan 3-4 merkittävimpää teemaa. Yksityiskohkohtai- 

semmin vastuksia on avuattu taulukoissa 1-4. Kuvioon yhdeksän on koottu 

yhteenveto SWOT:n tuloksista. 

Malike-toiminnan vahvuuksia mainitsi 123 vastaajaa. Ryhmittelyn jälkeen 

vahvuuksista nousi kaksitoista teemaa (taulukko 1). Tässä avataan neljä 

vahvimmaksi tunnistettua osa-aluetta.   

Asiantuntijuus, ammattitaito (58 mainintaa) tunnistettiin ensisijaiseksi 

vahvuudeksi. Suurin osa näistä vastaajista mainitsi asiantuntijuuden tiedoissa 

ja taidoissa vaikeavammaisten ihmisten kanssa sekä motivoituneen ja 

innostuneen henkilökunnan jotka saavat siirrettyä innokkuuden myös 

asiakkaisiin.  

Monipuolinen toiminta (30 mainintaa) tunnistettiin toiseksi suurimmaksi 

vahvuudeksi. Suurin osa näistä vastaajista mainitsi monipuolisen toiminnan 

koostuvan mahdollistavasta, motivoivasta ympärivuotisesta toiminnasta, jossa 

mahdollistuu vertaistuki muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Toiminta 

on käytännönläheistä ja kentälle jalkautuvaa, jonka myötä verkostojen oman 

toiminnan kehittyminen mahdollistuu. 

Toimintavälineiden runsaus, monipuolisuus (26 mainintaa) tunnistettiin 

kolmanneksi vahvuudeksi. Suurin osa näistä vastaajista mainitsi monipuolisen 

valikoiman käytännönläheisiä toimintavälineitä mahdollistavan vaikeavam-

maisten ihmisten osallistumisen mahdottomaltakin tuntuviin tilanteisiin. Lisäksi 

luova ajattelu ja välineiden kehittämistyö nähtiin vahvuuksina.  

Välinevuokraus (22 mainintaa) tunnistettiin neljänneksi vahvuudeksi. Suurin 

osa näistä vastaajista mainitsi välinevuokrauksen mahdollistavan liikkumisen 

ja osallistumisen vaikeavammaisille ihmisille, koska välineet ovat kalliita 
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hankkia itselle. Välinevuokraus mahdollistaa myös erilaisten välineiden 

kokeilun kohtuullisilla hinnoilla. Lisäksi välineisiin on mahdollisuus saada  

käyttökolutusta. 

Taulukko 1. Malike-toiminnan vahvuudet kyselyyn vastanneiden mukaan 
(n=123), avoin kysymys. 
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Malike-toiminnan heikkouksia mainitsi 99 vastaajaa. Ryhmittelyn jälkeen 

heikkouksista nousi kymmenen teemaa (taulukko 2). Tässä avataan neljä 

heikommaksi tunnistettua osa-aluetta, jotka ovat mainintojen määrien suhteen 

hyvin tasavertaisia.  

Näkyvyys, saavutettavuus, tavoitettavuus (18 mainintaa) tunnistettiin 

suurimmaksi heikkoudeksi. Suurin osa näistä vastaajista mainitsi toiminnan 

näkyvän julkisuudessa liian vähän sekä toiminnan tavoitettavuus muun 

muassa resurssien vähäisyydestä ja pitkistä etäisyyksistä johtuen on vaikeaa. 

Kaikilla tarvisijoilla ei ole mahdollisuutta saavuttaa toimintaa.  

Tiedottaminen (17 mainintaa) tunnistettiin lähes yhtä vahvaksi heikkoudeksi 

kuin edellinen. Vastaajat kokevat, että Malike on tuntematonta toimintaa ja 

mielletään pelkästään kehitysvammatoiminnaksi. Tiedottamisen ei koeta  

tavoittavan koko kohderyhmää. Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton 

paikallisyhdistysten toimintaan kaivataan toiminnasta tiedottamista. 

Tapahtumien, koulutusten riittämättömyys (15 mainintaa)  ja  

vuokraamopisteiden sijainti (15 mainintaa)  tunnistettiin heikkouksina 

mainintojen määrän suhteen saman arvoisiksi ja ovat sisällöiltään saman 

suuntaisia. Vastajat kokevat, että tapahtumien, koulutusten ja 

vuokraamopisteiden määrä on riittämätön, eikä kaikkia maakuntia kohdella 

tasa-arvoisesti. Myös pienten paikkakuntien koetaan jäävän toiminnan 

ulkopuolelle.  
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Taulukko 2. Malike-toiminnan heikkoudet kyselyyn vastanneiden mukaan 
(n=99), avoin kysymys. 
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Malike-toiminnan uhkia mainitsi 92 vastaajaa. Ryhmittelyn jälkeen uhista 

nousi kymmenen teemaa (taulukko 3). Tässä avataan kolme uhkaksi 

tunnistettua osa-aluetta. Talous- ja henkilöstöresurssit (43 mainintaa) nousi 

mainintojen määrän suhteen selkeästi muista teemoista. Muut nouseet teemat 

ovat melko lähellä toisiaan.  

Talous- ja henkilöstöresurssit (43 mainintaa) tunnistettiin suurimmaksi 

uhaksi. Suurin osa vastaajista mainitsi toiminnan uhkana resurssipulan viitaten 

rahaan, henkilöstöön, toiminnan valtakunnallisuuteen ja sitä kautta aikaan. 

Lähes kaikki vastaajat kokevat RAY:n rahoituksen vähenemisen toiminnan 

merkittävänä uhkana. Uhkana nähdään myös käytettävissä olevien resurssien 

kohdentaminen jatkuvaan kehittämiseen ja levittämiseen perustoiminnan 

kustannuksella. Kuntien taloudellisen tilanteen nähdään heikentävän 

vaikeavammaisten ihmisten sekä ammattilaisten resursseja hyödyntää 

Malikeen tarjoamia palveluja (kursseja, tapahtumia, koulutuksia, 

välinevuokrausta).   

Tiedon puute (10 mainintaa) tunnistettiin toimintaa uhkaavaksi tekijäksi. 

Vastaajat kokevat, että tieto ei kulje riittävästi eri kanavia pitkin, jotta 

tavoitettaisiin juuri ne jotka toiminnasta eniten hyötyisivä.  

Välineiden puute, saavutettavuus (7 mainintaa) tunistettiin uhkana. Suurin 

osa vastaajista mainitsi rahan/hinnan olevan välineiden saavutettavuuden 

uhka sekä Malike-toiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Malikkeen 

näkökulmasta, ei ole taloudellisia resursseja hankkia tai ylläpitää välineitä. 

Asiakkaan näkökulmasta, ei ole taloudellisia resursseja vuokrata välineitä. 

Osa vastaajista näkeen toimintavälineiden työlään saavutettavuuden vievän 

perheiden voimavaroja siinä määrin, että väline jää vuokraamatta.  
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Taulukko 3. Malike-toiminnan uhat kyselyyn vastanneiden mukaan (n=92), 
avoin kysymys. 
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Malike-toiminnan mahdollisuuksia mainitsi 94 vastaajaa. Ryhmittelyn jälkeen 

mahdollisuuksista nousi yhdeksän teemaa (taulukko 4). Tässä avataan kolme 

mahdollisuudeksi tunnistettua osa-aluetta. Näiden osa-aluiden mainintojen 

määrät ovat melko lähellä toisiaan.   

Tiedottaminen, vaikuttaminen, näkyvyys (29 mainintaa) tunnistettiin myös 

Malike-toiminnan mahdollisuudeksi. Useimmat vastaajista näkevät laajan ja 

monialaisen tiedottamisen lisäävän yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

vaikeavammaisten osallisuuden parantamiseksi. Oppilaitosyhteistyö ja 

näkyminen erilaisilla messuilla lisää tietoisuutta toiminnasta. 

Ominaisuudet (23 mainintaa) tunnistettiin Malike-toiminnan mahdollisuudeksi. 

Erilaisiin Malikkeen toiminnan sekä henkilökunnan ominaisuuksiin viitattiin 

lähes kaikissa vastauksissa. Toiminnan ominaisuuksissa mainittiin muun 

muassa hyvä, innokas ja uudistava ilmapiiri, edelläkävijä monessa tilanteessa 

sekä erityisoaaminen. Henkilökunnan ominaisuuksina mainittiin muun muassa 

hyvä asenne, osaava, innostunut ja sitoutunut henkilökunta. 

Yhteistyö ja verkostot (22 mainintaa) tunnistettiin Malike-toiminnan 

mahdollisuudeksi. Laaja yhteistyöverkosto yli kunta-, organisaatio- ja 

sektorirajojen nousi vastauksissa esiin erilaisin esimerkein. Vastauksissa 

nousi selkeimmin esiin yhteistyö erityiskoulujen kanssa. 
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Taulukko 4. Malike-toiminnan mahdollisuudet kyselyyn vastanneiden mukaan 
(n=94), avoin kysymys. 

 
 

 

 



31 

 

 

Malike-toiminnan SWOT-analyysistä on koottu tiivistelmä kuvioon 9. 

Tunnistettuja vahvuuksia tulee edelleen vahvistaa, pitää jatkuvasti mielessä 

sekä hyödyntää niitä. Toiminnan nykyisiä heikkouksia tulee parantaa ja 

kehittää. Tulevaisuuden mahdollisuudet tulee hyödyntää toiminnan 

kehittämisessä ja etsiä aktiivisesti keinoja niiden toteuttamiseksi. 

Tulevaisuuden uhat tulee huomioida ja pyrkiä tietoisesti välttämään niiden 

toteutumista. 

 

 

KUVIO 9. Malike-toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 
(SWOT). Tiivistelmä kyselyn vastauksista. 
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6.6 Kehittäminen 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän tai heidän organisaationsa odotuksia yhteistyölle 

avoimella kysymyksellä. Seuraavaan taulukkoon on koottu ryhmitellyt 

vastukset. Monet vastaajista olivat sisällyttäneet yhteen vastauskohtaan 

useampia asioita, joten nämä jaettiin analyysivaiheessa useammaksi eri 

ajatuskokonaisuudeksi. Ryhmittelyn jälkeen odotuksista yhteistyölle nousi 

seitsemän teemaa (taulukko 5). Tässä kysymyksessä nousseista vastauksista 

oli osin vaikea löytää odotuksia yhteistyölle. Osa vastuksista oli kohdennettu 

yhteistyölle, mutta osa oli enemmänkin odotuksia Malike-toimintaa kohtaan. 

Tässä raportissa avataan kaksi eniten mainintaa saanutta teemaa. 

Aineistossa alkaa näkyä selkeä kyllääntyminen eli aineisto alkaa toistaa 

itseään.  

Toiveita yhteistyölle (n=35) teema sisälsi runsaasti hajontaa. Yhtenevinä 

asioina nousi yhteistyön jatkuminen edelleen ja sen kehittyminen, koulutus- ja 

kehittämistyötä yhdessä, yhteistyön kehittämien erityiskoulujen kanssa, 

vertais- ja vapaaehtoisvoimavarojen hyödyntäminen yhteistyössä. 

Kokeilutapahtumia, kursseja, koulutusta (n=29) teemasta nousi selkeästi 

esiin perheiden odotukset yhteistyölle. Lapsiperheet odottavat ensisijaisesti 

vertaistuellisia viikonlopputapahtumia sekä koulutuksia ammattilaisille, jotta 

lapsilla on mahdollisuus osallistua ikätovereidensa kanssa samoihin retkiin ja 

tapahtumiin. Lisäksi yhteistyön odotetaan synnyttävän toimintavälineiden 

kokeilutapahtumia. 
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Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden odotukset yhteistyölle Malike-toimintaa 
kohtaan (n=106), avoin kysymys. 
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Vastaajilta kysyttiin mitkä asiat heidän mielestään tekevät Malike-toiminnasta 

laadukkaan. Monet vastaajista olivat sisällyttäneet yhteen vastauskohtaan 

useampia asioita, joten nämä jaettiin analyysivaiheessa useammaksi eri 

ajatuskokonaisuudeksi. Teemoittelun jälkeen laadukkaalle Malike-toiminnalle 

nousi yksitoista teemaa (kuvio 10). Vastausten perusteella laadukas Malike-

toiminta syntyy asiantuntevasta ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta (n=71), 

monipuolisista ja laadukkaista toimintavälineistä (n=34) sekä jatkuvasti 

kehittyvästä toiminnasta (n=21). Laadun teemoissa on selkeä yhtenevyys 

Malikkeen vahvuuksiksi tunnistettujen teemojen kanssa. 

 

 

 

KUVIO 10. Malike-toiminnan tekee laadukkaaksi kyselyyn vastanneiden mu-
kaan (n=121), avoin kysymys. 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

  

Tulosten perusteella Malikkeen verkostojen odotukset ja tarpeet toimintaa 

kohtaan ovat hyvin moninaisia. Odotukset vaihtelevat sen mukaan kenenkä 

näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Tässä tutkimuksessa nousevat 

ensisijaisesti esiin ammattilaisten odotukset (62%), toisena perheenjäsenten 

(34%) ja hyvin pienenä osuutena vaikeavammaisten ihmisten itse vastaamat 

odotukset ja tarpeet (4%). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että odotukset Malike-toimintaa kohtaan 

toteutuvat kohtuullisen hyvin. Vaikkakin toiminnan koetaan olevan osin 

riittämätöntä ja osalle vaikeasti saavutettavissa. Suurin osa vastaajista kokee 

tuntevansa Malike-toiminnan kohtuullisen hyvin. 

Tulevaisuudessa Malikkeelta odotetaan enemmän avoimia toimintavälineiden 

kokeilutapahtumia, erityisesti Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, 

Uudellemaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Toiminnalta odotetaan myös 

vertaistuen mahdollistavia retkiä luontoon eri vuodenaikoina. Koulutuksen 

osalta tarpeet kohdistuvat erityisesti opetustoimen henkilökunnalle ja sitä 

kautta oppilaitosyhteistyöhön erityiskoulujen kanssa. Tarve erityiskoulujen 

kanssa tehtävään yhteistyöhön nousi esiin myös useissa avoimissa 

vastauksissa. Monipuolista toimintaa pidetään Malikkeen vahvuutena, mutta 

toiminnan riittämättömyyttä pidetään toiminnan heikkoutena. 

Toimintavälineiden saavutettavuuden parantamiseksi vuokrauspisteiden tarve 

on nykyistä suurempi ja niitä toivotaan lähemmäksi käyttäjiä. Vuokrauspisteitä 

koetaan olevan liian vähän ja siten monille saavuttamattomissa. 

Vuokraamopisteiden tarve vastausten mukaan on erityisesti Turkuun, Vaasaan 

ja Ouluun. Toimintavälineiden runsaus ja monipuolisuus koetaan yhdeksi 

toiminnan vahvuudeksi. Lisäksi toimintavälineiden vuokrausta pidetään 

toiminnan vahvuutena, mutta vuokraamopisteiden sijaintia ja niiden 

riittämättömyyttä pidetään toiminnan heikkoutena. 

Malikkeen tiedotusta odotetaan ensisijaisesti sähköisen verkostopostin ja 

kotisivujen kautta. Sähköisen tiedottamisen osuus nousee tuloksissa 
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sosiaalinen media mukaan lukien 77%:iin asti. Odotukset tiedottamiselle 

painettujen julkaisujen kautta jää melko vähäiseksi. Tiedottaminen nähdään 

Malikkeen heikkoutena lähinnä toiminnan tuntemattomuuden näkökulmasta 

(17 mainintaa), mutta vastaavasti toiminnan tunnettavuus on nostettu esiin 

myös vahvuuksissa (11 mainintaa). Tämä kuvastaa vastaajajoukon erilaisia 

kokemuksia toiminnasta. Tiedottaminen nähdään vahvuutena myös 

laadukkaan painetun tiedotusmateriaalin näkökulmasta (9 mainintaa).  

Vahvuuksien näkökulmasta Malikkeella on asiantunteva ja ammattitaitoinen 

henkilökunta. Toiminta on monipuolista, toimintavälineitä on runsaasti ja niiden 

vuokraaminen on mahdollista.  

Heikkouksien näkökulmasta näkyvyys ja saavutettavuus on puutteellisella 

tasolla ja tiedottaminen riittämätöntä. Tapahtumien ja koulutusten määrä on 

riittämätön tarpeisiin nähden ja vuokraamotoiminta on osin tarvitsijoiden 

saavuttamattomissa. 

Malikkeen mahdollisuudet nähdään tiedottamisen, vaikuttamisen ja 

näkyvyyden edistämisessä. Mahdollisuudet nähdään myös osaamisen 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä toiminnan innokkaassa ja 

uudistuvassa ilmapiirissä.  

Uhat piilevät ensisijaisesti talous- ja henkilöstöresurssien vähenemisessä. 

Lisäksi uhkana koetaan kentällä vallitseva tiedon puuttee sekä 

toimintavälineiden vähäisyys ja heikko saavutettavuus. 

Vastaajien näkemyksen mukaan laadukkaan Malike-toiminnan kriteeri ovat; 

asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat ja monipuoliset 

toimintavälineet sekä jatkuvasti kehittyvä toiminta.  
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8 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Opinnäytetyön tekemiseen pyydettiin lupa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:ltä. 

Kyselylomakkeen luomiseen hyödynnettiin teoriapohjaa ja kyselylomake 

esitestattiin ennen sen lähettämistä kyselyn kohdejoukolle. Vastaajien 

osallistuminen kyselyyn vastaamiseen oli täysin vapaaehtoista ja anonyymiä. 

Kysely kohdennettiin tasapuolisesti kaikille Malikkeen verkotopostin tilaajille. 

Verkostopostin tilaajat saivat kyselyyn hekilökohtaisen linkin. Kyselyn 

saatekirjeessä pyrittiin antamaan riittävä informaatio kyselyn tavoitteesta sekä 

aineiston käyttämisestä opinnäytetyössä. Vastaajille ei aiheutunut 

vastaamisesta taloudellisia kuluja. 

Saaduista vastauksista tehtiin yhteenveto Webropol-ohjelman avulla, joka 

pienentää vastausten yhteenvedossa tapahtuvaa virhemahdollisuutta. 

Vastaukset on pyritty käsittelemään huolellisesti ja puolueettomasti ja siten, 

ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa.  

Vastauksia saatiin 185 ja vastusprosentiksi muodostui 30. Kysely oli avattu 97 

kertaa, vastusta lähettämättä. Vastausprosentin alhaisuutta voi selitää 

kyselylomakkeessa olleet avoimet kysymykset, jotka saattavat vaikuttaa 

vastaamatta jättämiseen. Avoimien vastausten kautta tutkimukseen saatiin 

kuitenkin  erittäin arvoskata tietoa. 
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 9 POHDINTA  

 

Tutkimuksen tulokset antavat tärkeitä suuntaviivoja Malikkeen tulevaisuuteen 

sekä nostavat esiin kehittämisen painopisteitä.  

Laajan kohderyhmän odotukset ja tarpeet eivät täysin kohtaa käytettävissä 

olevien resurssien kanssa. Nykyinen Malike-toiminnan volyymi ei riitä 

kattamaan toimintaan kohdistuvia odotuksia, niin rahoituksen, henkilöstön kuin 

ajan suhteen. Resursseihin nähden toiminta on tuloksellista ja verkostojen 

odotukset täyttyvät kohtuullisen hyvin.  

Malikkeen verkostot ovat kehittyneet vahvasti asiakkaiden aktiivisuudesta, 

joka on johtanut melko pirstaleiseen yhteistyöverkostoon. Tulosten perusteella 

Malikkeen tulee aloittaa tavoitteellinen toiminta uusien verkostojen ja yhteis-

työkumppaneiden saavuttamiseksi erityisesti apuvälineyksiköiden, sairaanhoi-

don ja terveydenhuollon ammattilaisten tavoittamiseksi. Uusia verkostoja luo-

malla ja aktiivisella tiedottamisella on mahdollisuus tavoittaa entistä laajemmin 

kohderyhmää ja lisätä tietoisuutta. Uusien asiakkaiden tavoittaminen mahdol-

listuu niiden ammattilaisten verkostojen kautta, jotka ovat lähellä perheen ar-

kea. Esimerkiksi yhteistyö erityiskoulujen kanssa lisää vaikeavammaisten las-

ten perheiden tavoittamista. Alueellisten ja paikallisten verkostojen syntyminen 

luo mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa myös pienillä paikkakunnilla.  

 

Verkostomainen työskentely ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö on par-

haimmillaan tehokasta ja näin laajankin kohderyhmän saavuttaminen toimivi-

en verkostojen avulla voi mahdollistua. Toisaalta verkostomaisen työskentely-

tavan prosessit ovat aikaa vieviä ja vaativat jatkuvaa ylläpitoa sekä uusinta-

mista.  

 

Toimintavälineiden saavutettavuuden parantamiseen liittyy tutkimuksen 

mukaan runsaasti tarpeita. Tässä kohtaa onkin tärkeä pohtia, onko 

toimintavälineiden saatavuuden kehittäminen  ja toiminnan laajentaminen 

kolmannen sektorin toimijoiden tehtävä. Vai tuleeko löytää ratkaisuja joissa 

vastuu siirtyy enemmän yhteiskunnalle, jotta toimintavälineet olisi käyttäjien 

saatavissa paikallisemmin. Saavutettavuus puolestaan lisää tasa-arvoa ja 
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ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä opinnäytetyö nostaa selkeästi esiin 

toimintavälineiden saavutettavuuden epäkohdan, joka mahdollistaisi 

esimerkiksi vaikeavammaisten lasten osallistumisen koulun liikuntatunneille.  

 

Malikkeen tulee tuoda tämä epäkohta esiin ja toimia entistä aktiivisemmin eri 

sektoreiden toimijoiden kanssa sekä etsiä yhteistyössä toimintamalleja, joilla 

voidaan edistää uudenlaisen lainaustoiminnan syntymistä. Luontevina 

lainauspisteinä voisi toimia esimerkiksi kuntien liikuntatoimet. Yhteistyö-

verkostoja ohjaamalla ja yli sektorirajoja ylittävällä yhteistyöllä voidaan pitkällä 

aikavälillä saada syntymään uusia lainauspisteitä. Malikkeen omien 

lainauspisteiden lisääminen olemassa olevilla resursseilla ei ole realistista.  

 

Tiedottamiseen ja toiminnan näkyvyyteen liittyvät asiat nousivat  esiin 

tutkimuksen eri osissa. Toiminnan tiedottamista ei varmasti voida koskaan 

korostaa riittävästi, mutta vastuuta tulee jättää myös toimijalle. Tulosten 

perusteella Malikkeen tulee varmistaa informatiiviset verkostopostit ja 

laadukkaat sekä ajan tasalla olevat kotisivut, koska 77 % vastaajista odottaa 

tietoa ensisijaisesti sähköisten tiedotuskanavien kautta. Toimijoiden on tärkeä 

tietää mistä tietoa saa ja mihin tarvittaessa voi ottaa yhteyttä.  

 

Tiedon lisääntyminen ja koetut kokemukset luovat uusia tarpeita ja siten 

synnyttävät painetta myös koko yhteiskuntaa kohtaan. Mitä enemmän Malike 

tiedottaa ja tarjoaa toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia sitä enemmän 

Malikkeelta myös odotetaan. On muistettava, että kaikkia tarvitsijoita ei pystytä 

palvelemaan yhtä aikaa. On hyvä edetä suunnitelmallisesti askel kerrallaan. 

Oleellista vaikeavammaisten osallistumista edistävissä asioissa on, että asian 

tulee olla näkyvillä, mutta ei välttämättä Malikkeen toteuttamana. Luomalla 

verkostoja ja aktivoimalla niitä verkostoitumaan edelleen voidaan saada lisää 

resursseja asioiden edistämiseksi. Esimerkiksi oppilaitosyhteistyöllä voidaan 

saada kentälle entistä tietoisempia, uusia ammattilaisia edistämään 

vaikeavammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia. 

 

Tulosten mukaan toiminta koetaan asiantuntevana, asiakaslähtöisenä, mo-

niammatillisena ja innovatiivisena. Malikkeen tulee varmistaa, että työntekijöi-

den ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti, jotta edellä mainitut 
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ominaisuudet pystytään ylläpitämään. Malikkeen tulee resursoida aikaa ja ra-

haa koulutukseen, työyhteisön hyvinvointiin sekä riittäviin työvälineisiin.  Toi-

minnan riittävästä rajaamisesta on myös huolehdittava, koska paineet ovat 

laajasta kohderyhmästä ja valtakunnallisesta työstä johtuen resursseja suu-

remmat. 

 
 
Tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. Kyselylomak-

keen laadinnassa oli haasteellista luoda kysymykset, joilla verkostoilta saa-

daan monipuolisia ja sisällöltään merkityksellisiä vastauksia. Kahden moniva-

lintakysymyksen osalta vastausvaihtoehtoja olisi pitänyt laajentaa ja konkreti-

soida, jotta vastukset olisivat tarjonneet tarkempaa tietoa vastaajien odotuk-

sista. Avointen kysymysten vastausten laajuus yllätti odotukset ja kysymykset 

toivatkin tutkimukselle arvokasta tietoa. 

 

Tavoitteenani on jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon joh-

tavassa koulutuksessa ja olen kiinnostunut tekemään jatkotutkimuksen sa-

masta aiheesta. Uskon, että kyselylomaketta kehittämällä verkostojen ääni on 

mahdollista saada kuuluviin vielä syvällisemmin. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia on jo hyödynnetty Raha-automaattiyhdistyksen 

tuloksellisuus- ja vaikuttavuus selvityksessä keväällä 2013.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Opinnäytetyön saatekirje 

 

Hei! 

Verkostojen ääni kuuluviin –kyselyn tarkoituksena on saada tietoa verkostojen ja 
asiakkaiden odotuksista Malike-toimintaa kohtaan. Pyydän teitä ystävällisesti 
vastaamaan kyselyyn viestin alaosasta löytyvän linkin kautta. Kyselyyn vastaaminen 
vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 30.11.2012 asti, teille sopivana 
ajankohtana.  

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa. 
Saatuja vastauksia käytetään opinnäytetyössäni, jonka teen Jyväskylän 
ammattikorkeakouluun. 

Ystävällisin terveisin,  

 

Susanna Tero 

Malike-toiminnan esimies 
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Liite 2. Opinnäytetyön kyselylomake 

 
 
VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN – kysely 

 

TAUSTATIEDOT 

1. Kyselyyn vastaaja 

a) Vaikeavammainen henkilö itse  

b) Vanhempi / perheenjäsen 

c) Ammattilainen -> Työskentelen  

  - Neuvolan tehtävissä, tehtävänimike  

- Päivähoidon tehtävissä, tehtävänimike 

- Koulutoimen tehtävissä, tehtävänimike 

  - Oppilaitoksen tehtävissä, tehtävänimike 

  - Päivä-/työtoiminnan tehtävissä, tehtävänimike 

- Asumispalveluiden tehtävissä, tehtävänimike 

  - Liikuntatoimen tehtävissä, tehtävänimike 

  - Järjestön tehtävissä, tehtävänimike 

  - Yhdistyksen tehtävissä, tehtävänimike 

  - Sairaanhoidon tehtävissä, tehtävänimike 

- Sosiaalityön tehtävissä, tehtävänimike 

  - Kuntoutusalan tehtävissä, tehtävänimike 

  - Apuvälineyksikön tehtävissä, tehtävänimike 

  - Yrityksen tehtävissä, tehtävänimike 

  - Muu, mikä? 

 

MALIKKEEN TUNNETTAVUUS 

2. Kuinka hyvin tunnet Malike-toiminnan? 

Hyvin 

Kohtuullisen hyvin 

Kohtuullisen huonosti 

Huonosti 
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3. Kuinka Malike-toiminta vastaa odotuksiasi? 

Hyvin 

Kohtuullisen hyvin 

Kohtuullisen huonosti 

Huonosti 

 

ODOTUKSET MALIKE-TOIMINTAA KOHTAAN 

4. Millaista toimintaa ensisijaisesti odotat Malike-toiminnalta, valitse yksi vaihto-

ehto? 

- retkiä, minkälaisia retkiä? 

- avoimia toimintavälineiden kokeilutapahtumia, missä? 

- koulutuksia, kenelle? 

- seminaareja, mistä aiheesta? 

- näkyvyyttä messuilla, millä messuilla? 

- välinevuokrausta, mistä? 

- muuta, mitä? 

 

5. Mitä odotat Malike-toiminnalta toiminnan lisäksi? 

- Tiedottamista vaikeavammaisten osallistumista edistävistä asioista 

- Materiaalin tuottamista 

- Vaikuttamista toimintavälineiden saatavuuteen 

- Neuvontaa puhelimitse 

- muuta, mitä? 

 

MALIKE-TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN 

       6. Mistä odotat saavasi ensisijaisesti tietoa Malike-toiminnasta? 
 

- Malikkeen kotisivuilta 

- Malikkeen Liikkeelle-lehdestä 

- Malikkeen sähköisen verkostopistin kautta 
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- Sosiaalisesta mediasta 

- Tukiviesti lehdestä 

- Tietoa postitse 

- Muualta, mistä?  

7) Millaista tietoa odotat saavasi Malike-toiminnasta?  
- Tietoa tapahtumista ja kursseilta 
- Tietoa koulutuksista 
- Tietoa välineistä ja välinehankinnasta 
- Tietoa vuokraustoiminnasta 
- Tietoa muusta, mistä? 

 
 

KEHITTÄMINEN 

8. Mitkä asiat koet Malike-toiminnan 

a) vahvuuksina? 

b) heikkouksina? 

c) uhkana? 

d) mahdollisuuksina? 

 

9. Millaisia odotuksia sinulla tai organisaatiollasi on Malike-toiminnan yhteistyölle? 

10. Mitkä asiat tekee Malikkeen toiminnan mielestäsi laadukkaaksi? 

 

 


