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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kehitysvammaisten työtoiminnan työ-

menetelmiä. Opinnäytetyö on tehty Aula-työkodin toimeksiannosta. Aula-työkoti on 

kehitysvammaisten työtoimintakeskus Helsingissä. Opinnäytetyö koostuu Internetin 

käytön selko-ohjeista sekä niiden toiminnallisesta esittämisestä Aula-työkodissa. 

 

Aiheen idea syntyi kun etsimme sopivaa kehitysvammaisten työtoimintapaikkaa yhteis-

työkumppaniksi. Aula-työkodista saimme kyselyyn heti myönteisen vastauksen ja idean 

kehitystyöstä. Kehitysvammaisten osallisuus nopeasti muuttuvaan ja tietoteknisesti 

haastavaan yhteiskuntaan on vaikeaa. Aula-työkodissa on nähty tarve kehittää kehitys-

vammaisten tietotekniikan taitoja osallistuvammaksi sekä tarvetta hyödyntää työskente-

lyssä enemmän sosiaalisen median käyttöä. 

 

Suunnittelemme selko-ohjeet sekä työpajan Aula-työkodin kehitysvammaisille työnteki-

jöille. Työpajassa käydään läpi selko-ohjeita ja opetellaan blogin kirjoittamisen alkeita. 

Toiminnan tavoitteena on kehittää internetin käyttötaitoja ja herättää innostusta sosiaa-

lisen median eri välineisiin ja mahdollisuuksiin. Tässä opinnäytetyössä työntekijällä 

viitataan Aula-työkodin kehitysvammaiseen henkilöön, joka työskentelee Aula-

työkodissa. Ohjaajalla tarkoitetaan Aula-työkodin ohjaajaa, joka ohjaa työkodin kehitys-

vammaisia työntekijöitä työtoiminnassa. 

 

Aihe on ajankohtainen, sillä suurin osa esimerkiksi kuntien palveluista ja muista arkea 

helpottavista asioista löytyy nykypäivänä internetistä. Tärkeää on jakaa tietoa siitä, että 

tietokone on apuväline monenlaiseen toimintaan, niin kaverisuhteiden ylläpitoon kuin 

kirjastoasioiden hoitoon. Nykypäivänä moni asia hoidetaan internetin kautta, ja kehitys 

näyttää siltä, että valtaosa palveluista on siirtymässä pelkästään verkkopalveluksi. Kai-

killa ei ole samanlaisia mahdollisuuksia käyttää näitä palveluita, joten palveluiden huo-

no saavutettavuus luo epätasa-arvoa (Nikkanen 2009). Tietotekniikkataitojen kehittä-

minen voi siis parantaa kehitysvammaisen osallisuutta yhteiskuntaan. 

 

Facebookin ja blogi-kirjoittamisen aikakaudella oman mielipidekirjoituksen, kuvan, vi-

deon tai muun julkaisun saa helposti muiden luettavaksi tai katseltavaksi internet-

tiin.  Toiminnalla voi vaikuttaa omaan ja myös muiden elämään. Kaikki tämä voi paran-

taa kehitysvammaisen ihmisen osallisuutta yhteiskuntaan. 
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2 Yhteistyökumppani Aula-työkoti 

 

Opinnäytetyömme toimintaympäristönä toimii Helsingin Eirassa sijaitseva Aula-työkoti, 

joka on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten aikuisten työkeskus. Toiminta on 

aloitettu vuonna 1950. Aula-työkoti tarjoaa työvalmennusta ja päivätoimintaa eri-

ikäisille kehitysvammaisille. Työvalmennusryhmiä on kolme ja niissä tehdään pääosin 

yhdistysten teettämiä alihankintatöitä muunmuassa pakkaus-, postitus-, tarraus- ja ko-

koamistöiden muodossa. Lisäksi Aulassa toimii leipomon ja kutomon työryhmät. Ali-

hankintatyöt tehdään työkodin tiloissa, mutta tarvittaessa työntekijöitä voi lähteä myös 

ohjaajan kanssa tekemään työt tilaajan toimipaikkaan. Työvalmennusryhmissä suorite-

taan myös erilaisia asiointitehtäviä, kuten kaupassa käymistä, leipomon tuotteiden toi-

mittamista asiakkaille sekä postitustöitä. (Aula-työkoti n.d.) Kun Aula-työkotiin tulee 

alihankintatöitä, lopettavat niitä tekevät työntekijät oman ryhmänsä työt, kuten kutomi-

sen tai leipomisen ja tekevät alihankintatöitä siihen asti kun niitä on. Urakan valmistut-

tua palataan oman ryhmän työhön. 

  

Työhönvalmennus 1 hoitaa työkodin jätteiden kierrätyksen, työhönvalmennus 2 vastaa 

kiinteistöhuollosta ja työhönvalmennus 3 valmistaa käsitöitä työkodin myymälään sekä 

joulumyyjäisiin. Leipomossa työhön kuuluvat muun muassa raaka-aineiden mittaami-

nen, taikinan teko ja työstäminen, leipomotuotteiden pakkaaminen, tilojen puhtaanapi-

to, astioiden huolto ja leipomon myymälän hoito. Tuotteet myydään myymälässä, tai 

muissa myyntipisteissä tai toimitetaan asiakkaille. Kutomossa kudotaan kangaspuilla 

mattoja ja poppaliinoja. Työtehtäviin kutomossa kuuluvat myös kankaan rakentamisen 

eri työvaiheet, sekä villan huovutus, kankaanpainanta, neule- ja virkkaustyöt sekä pie-

nimuotoiset ompelutyöt. Kutomon tuotteet valmistetaan myyntiin työkodin myymälään, 

joulumyyjäisiin, sekä tilausasiakkaille. (Aula-työkoti n.d.) Aulan työntekijät työskentele-

vät maanantaista perjantaihin kello: 9-15. 

  

Keittiön ja laitoshuollon puolella työskentelee keittäjä, sekä kaksi työvalmentajan tuke-

maa työntekijää kerrallaan. Keittiö on valmistuskeittiö, jossa tarjotaan päivittäin lounas-

ruoka ja päiväkahvi noin 60 henkilölle. Toimitilahuoltajan ja työvalmentajien opastuk-

sessa työskennellään erilaisissa siivous- ja kodinhoidollisissa tehtävissä, pyrkimyksenä 

oppia hoitamaan opetetut siivoustyöt itsenäisesti. Keittiössä ja siivoustöissä opetellaan 

alan taitoja ja yleisiä työelämän pelisääntöjä. Työtehtäviin kuuluu ruoanvalmistus, lei-
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pominen, astiahuolto, ruokasalin siistiminen ja erilaiset puhtaanapitotehtävät. Työn 

lisäksi käydään opintokäynneillä, vaikkapa messuilla. Kaikille työntekijöille tehdään 

henkilökohtainen työllistymissuunnitelma tavoitteena aina mahdollisuuksien mukaan 

työllistyminen varsinaisille työmarkkinoille. (Aula-työkoti n.d.) 

  

Aula-työkoti panostaa yhteistyöhön niin työkodissa kuin yhteistyötahojen kanssa. Toi-

mintaa ohjaavat arvot, joissa painotetaan, että jokainen on tärkeä ja tulee varmasti 

kuulluksi. Yksi Aula- työkodin arvo on rohkeus uuteen. Aula haluaa suunnata rohkeasti 

kohti ja uutta ja haluaa aina kehittyä. Tämä opinnäytetyö on osa tätä kehitystä. 

3 Kehitysvammaisuus 

 

Kehitysvammaisuus on käsitteenä laaja, ja pitää sisällään paljon erilaisia ihmisiä. Histo-

riassa kehitysvammaisuutta on määritelty monella eri tapaa, ja kehitysvammaisten 

asema yhteiskunnassa on vaihdellut taakasta toimivaksi yhteisön jäseniksi. Kehitys-

vammaisuus ei ole sairaus, vaan ihmisen pysyvä ominaisuus. Se tarkoittaa vaikeutta 

ymmärtää ja oppia asioita. On erittäin yksilöllistä miten kehitysvamma vaikuttaa ihmi-

sen arkeen ja elämään. (Vehmanen 2012: 7.) Kehitysvammaisuudesta puhuttaessa 

tarkoitetaan yleensä älyllistä kehitysvammaisuutta. Älyllinen kehitysvammaisuus on 

yleensä seurausta perinnöllisistä tekijöistä tai sikiö tai lapsuus aikana tapahtuneista 

vaurioista. (Kaski 2012: 14.) 

 

3.1 Kehitysvammaisuuden määrittelyä 

 

Kehitysvammaisuuden määrittelyyn löytyy yleisesti kolme näkökulmaa; medikaalinen 

eli lääketieteellinen, toimintakykyyn perustuva ja sosiaalinen näkökulma. Lääketieteelli-

nen tai diagnoosiin perustuva näkökulma määrittää kehitysvammaisen ihmisen ominai-

suuksien mukaan. Kehitysvammaisuus on jotain normaalista poikkeavaa. (Verneri 

2012.) Maailman terveysjärjestön WHO:n määrityksen mukaan älyllisellä kehitysvam-

maisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai epä-

täydellinen (Kaski 2012: 14). 

  

Älyllisestä kehitysvammaisuudesta käytetään yleistä tautiluokitusta ICD-10 (Interna-

tional Statistical Classification of Diseases and Related health Problems). Sen perusta-

na toimii älykkyysosamäärä (ÄO). Älyllisesti kehitysvammaisia ovat ne joiden älyk-
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kyysosamäärä on pienempi kuin 70. Tämän tautiluokituksen avulla voidaan jaotella 

älyllinen kehitysvammaisuus lieväksi, keskiasteiseksi tai vaikeaksi. (Kaski 2012: 17–

18.) 

WHO:n vuonna 2001 julkaisema diagnoosiluokitus ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health, suomeksi Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja ter-

veyden kansainvälinen luokitus) kuvaa sekä biopsykososiaalista että toiminnallista tilaa 

kehon toimintojen, suoritusten ja osallistumisen aihealueilla. Uuden, ICD:ta täydentä-

vän luokituksen kuvaama ajattelutapa pyrkii pois lääketieteellisestä vammakeskeisyy-

destä korostaen vammaisen henkilön osallisuutta ja osallistumista toimintaan elinympä-

ristössään. Näkökulma korostaa vammaisen henkilön yksilöllistä toimintakykyä, osallis-

tumiselle välttämättömiä suorituksia ja mahdollisuuksia toimia vammasta huolimatta, ei 

hänen puutteitaan. (Lampinen 2007: 31.) 

  

ICF-luokitus toimii kansainvälisenä standardina koko väestön suoriutumisen ja osallis-

tumisen kuvaamiseen eri elämänalueilla. Sen lähtökohta ei ole sairauskeskeinen, vaik-

ka luokitusta onkin kritisoitu kaikkien osa-alueiden medikalisoitumisesta. Ihmisten toi-

minta ja osallisuus jaetaan luokituksessa yhdeksään osa-alueeseen: 

  

1. oppiminen ja tiedon soveltaminen 

2. erilaiset tehtävät ja niiden tekemisessä vaadittavat asiat 

3. kommunikointi 

4. liikkuminen 

5. itsestä huolehtiminen 

6. kotielämä 

7. vuorovaikutus ja ihmissuhteet 

8. keskeiset elämänalueet 

9. yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen toiminta. 

  

ICF ei tarjoa toimintakyvyn arviointimenetelmiä, mutta ohjeistaa moniammatillista työn-

jakoa toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden arvioinnissa ja edistämisessä. 

Luokituksen tarkoitus on parantaa kommunikaation tasoa eri toimialojen ja hallinnon-

alojen välisessä verkostoituvassa yhteistyössä toimintakykyyn liittyvissä asioissa. 

(Lampinen 2007: 32.) 

  

Kehitysvammaisuutta määritellään myös ihmisen toimintakyvyn mukaan. The American 

Association on Intellectual and developmental Disabilities -järjestön malli (AAIDD) kä-
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sittelee ihmisen edellytyksiä selvitä ympäristössään. Kyse on älyllisten ja adaptiivisten 

taitojen ja ympäristön vaatimusten välisestä vuorovaikutuksesta. (Kaski 2012: 16.) Ih-

misen toimintakyky näyttäytyy erilaisena eri ympäristöissä; kotona, töissä ja vapaa-

ajalla. Toimintakyvyllä mitataan yksilön elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. (Verneri 

2012). 

 

Sosiaalinen näkökulma kehitysvammaisuuteen on syntynyt kritiikkinä medikalisoitu-

neelle vammaisnäkemykselle. Näkökulma korostaa yhteisön suhdetta yksilöön sekä 

yksilön omaa kokemusta tilastaan. (Verneri 2012.) Sosiaalisen näkemyksen mukaan 

ympäristö on syy ja ratkaisu vammaisuuteen (Repo 2004: 11). Sosiaalinen näkökulma 

tuo esiin kehitysvammaisen henkilön kokemuksen omasta kohtelusta ja osallisuudesta 

yhteiskuntaan. 

3.2 Kehitysvammaisten asema Suomessa 

 

Vammaisuus ei ole sairaus, sillä sairaus on dynaaminen tila, johon liittyy sairauden 

eteneminen tai paraneminen. Vammaisuus on pysyvä tila, ainoastaan vamman ilmaisu 

tai vaikeusaste voi muuttua. Vammaa ei pidä hyväksyä pelkästään ihmisen ominaisuu-

tena. Näin ollen vamman mahdollisesti aiheuttaman haitan minimoiminen edellyttää 

puuttumista ympäröiviin olosuhteisiin ja toiminnallisten esteiden poistamista. (Lampinen 

2007: 27–28.) Kehitysvammaisille tulisi luoda aitoja mahdollisuuksia toimia ja osallistua 

yhteiskunnassa. 

  

Vammaisuus on siis käytännössä pääosin yksilön ja ympäristön suhteessa ilmenevä 

ristiriitainen tila. Näin ollen sen ilmiasu ja vaikutukset ihmisen elämään muuttuvat olo-

suhteiden muuttuessa. Vamman haitta riippuu paitsi lääketieteellisestä tilasta, myös 

ulkoisista tekijöistä ja vallitsevista asenteista erilaisuutta kohtaan. (Lampinen 2007: 29.) 

Internetissä yksilö voi vaikuttaa asioihin tuomatta esiin vammaisuuttaan. Internetin olo-

suhteissa, esimerkiksi kirjoittaessa internetkeskusteluihin ihmisen ulkoiset tekijät eivät 

pysty vaikuttamaan muiden ihmisten asenteisiin. 

  

Vammaisten elinolosuhteita parantavasta muutokseen pyrkimisestä huolimatta vam-

maisten asemaa yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme määritellään yhä voimak-

kaasti asiantuntijatiedossa ja asiantuntijakäytäntöjen kautta. Vammaisuus nähdään 

yhteiskunnallisesti määräytyvänä, sillä sen merkitykset ovat sidoksissa yhteisöllisiin 

arvoihin, asenteisiin ja niistä johtuviin toimenpiteisiin. Yhteisölliset arvot ja asenteet 

nähdäänkin eriarvoisuuden ja syrjinnän perusteena. (Eriksson 2008: 7–8.) Myös tämän 
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epäkohdan edistämiseen internetin käyttö voi tuoda helpotusta. Vaikuttamisen välinee-

nä internet on erittäin suora väylä tuoda mielipiteensä esille ja sillä saa herätettyä pal-

jon huomiota, mikäli valitsee vaikuttamiskanavansa ja -tapansa oikein. Oma oletuk-

semme on, että vammainen henkilö on paras vammaisuuden asiantuntija, sillä jokaisel-

la vammaisella henkilöllä on itsestään ja asemastaan ainutlaatuinen omakohtainen 

kokemus. 

  

Itsekin kehitysvammainen feministitutkija Morris on todennut, että yhteiskunnassa val-

litsevat käsitykset ja määritelmät vammaisuudesta ovat ei-vammaisten ihmisten luomia. 

Hän on itse selvittänyt tutkimuksissa vammaisten ihmisten kokemuksia heihin kohdis-

tuvista ennakkoluuloista, omaishoidosta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Viralliset pal-

velut eivät saaneet vammaisilta ihmisiltä korkeaa arvosanaa. Palveluiden nähtiin lisää-

vän riippuvuutta ja vievän vammaisilta ihmisiltä mahdollisuuden itsemääräämiseen. 

(Lampinen 2007: 30.) 

  

Sosiaalinen media on helppo tapa saada äänensä kuuluviin ja parhaimmissa tapauk-

sissa saavutettu julkisuus on valtavaa ja tulee esille myös iltapäivälehdissä ja muussa 

mediassa. Tästä syystä kehitysvammaisen taito käyttää sosiaalista mediaa vaikutuk-

sen välineenä omin sanoin on tärkeää. 

  

Kun nykyään vammaisten toimintamahdollisuuksia pyritään edistämään, puhutaan 

osallisuuden kehittämisestä. Osallisuuden kehittämiseen sisältyy ajatus valtaistamises-

ta (empowerment). Käsitteellä viitataan siihen, että yksilön vaikuttamismahdollisuudet 

paranevat häntä koskevien käytäntöjen suunnittelussa ja toimeenpanossa. (Eriksson 

2008: 11.)  Osallisuutena ja vaikuttamisen välineenä internet toimii konkreettisimmil-

laan kansalaisaloitteen allekirjoittamisen tai aloittamisen mahdollisuutena. Tämän 

vuoksi järjestettävissä työpajoissa ja ohjeissa on tärkeää ottaa esille myös kansalais-

aloite mahdollisuutena omia asioita koskeviin lakiesityksiin vaikuttamiseen. 

  

Perhetoimintaprojektin vetäjä Mika Niskanen on todennut, että Suomessa suuri osa 

vammaisten lasten perheitä koskevista tutkimuksesta on ollut äitien näkökulman selvit-

tämistä. Niin isän, vammaisen lapsen kuin hänen sisarustensakin kokemusten ja nä-

kemysten esiintuominen on jäänyt vähäiseksi. Kokemuksellinen vammaisnäkökulma on 

merkittävä, koska sillä on selkeä eettinen perusta ja se sitoutuu vammaisten ihmisten 

aseman parantamiseen. Samalla sillä kuvataan vammaisten ihmisten pyrkimystä va-
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pautua muiden määräysvallasta ja se on vastapaino ammatilliselle avuttomuutta koros-

taville vammaisuuskäsityksille. (Lampinen 2007: 30.) 

 

Kokemuksellisen näkökulman saa helposti esiin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa 

mediassa henkilö voi ottaa kantaa asioihin ja esittää mielipiteitään ilman välikäsiä. Tällä 

tavalla äidin, tai kenenkään muun kuin kehitysvammaisen henkilön itsensä mielipiteet 

eivät näy kannanotossa. Se on muiden määräysvallasta vapautumista. 

4 Vammaispolitiikka 

 

2000-luvulla vammaispolitiikan painopiste ja tarkastelu on siirtynyt lääketieteellisestä 

kysymyksestä ja sosiaalipoliittisesta ongelmasta tavoittelemaan yhteiskunnallista osal-

lisuutta sekä yhdenvertaisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 20). Vammaislain-

säädäntö on muuttumassa osana tämänhetkistä sosiaalilain kokonaisuudistusta. Ta-

voitteena on yhdistää vammaispalvelulaki (1987/380) sekä laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta (1977/519) uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Uudis-

tumistarvetta on selvitetty työryhmän ja kehitysohjelmien kautta. (Vammaispalvelujen 

käsikirja 2013.) Kehitystyötä tekee muun muassa Suomen vammaispoliittinen ohjelma 

2010 – 2015 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE-

ohjelma 2012 – 2015. Kehittämisohjelma luo uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet. 

KASTE-ohjelman yhtenä päätavoitteena on taata osallisuutta ja hyvinvointia riskiryhmil-

le. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

  

Vuonna 2009 voimaan tullut vammaispalvelulain muutos muutti merkittävästi vammai-

sen henkilön oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Uudistus on osa hallituksen nykyisen 

vammaispolitiikan tavoitteita oikeutta yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja riittäviin pal-

veluihin. (Ahola – Konttinen 2009: 7.) Oikeus henkilökohtaiseen apuun lisää henkilön 

mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Henkilö voi saada tukea vapaa-ajan 

toimintaan ja apu voi olla tärkeä osa uskaltamista osallistua uusiin asioihin. Henkilökoh-

tainen apu ja ohjaus voivat olla merkittävä osa myös kehitysvammaisen tietotekniikan 

ja internetin käyttöä. 

 

 

4.1 Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010 – 2015 
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VAMPO:n, eli Suomen vammaispoliittisen ohjelman tarkoituksena on kehittää vam-

maisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme vuosina 

2010 – 2015. Ohjelmassa linjataan konkreettisia korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä, 

sekä yhteiskunnallista kehityskulkua, jolla tavoitellaan kestävää ja vastuullista vam-

maispolitiikkaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 3–5.) 

 

Ohjelma pyrkii kehittämään kaikkia politiikan lohkoja vammaisten ihmisten oikeuksien, 

vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Ohjelma on jaettu 14 

vammaispoliittisesti merkittävään sisältöalueeseen, jotka yhteensä sisältävät 122 konk-

reettista toimenpidettä epäkohtiin tarttumiseksi. Jokaisen alueen osalta on selvitetty 

toteutuksesta vastaava hallinnonala, aikataulutus, rahoitustarve, velvoite ja mittari tai 

muu osoitin, jolla toimenpiteen toteutumista seurataan. 

  

Vammaispoliittisen ohjelman pääpainon muodostavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 

seuraavat tavoitteet: 

 

1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edel-

lyttäminen, säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen 

 

2. Vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden tor-

junta 

 

3. Erityispalveluiden ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puo-

lilla 

 

4. Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen 

 

5. Vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja 

monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan 

tueksi 

  

Tulevaisuuden tavoitteena on kestävä vammaispolitiikka. Se antaa tilaa yhteiskunnan 

monimuotoisuudelle, torjuu syrjintää ja vahvistaa yhteiskunnallista esteettömyyttä ja 

saavutettavuutta. Vastuu kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta on kaikilla yhteis-

kunnan toimijoilla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 5.) Vammaisten henkilöiden 

osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen ei siis kuulu vain ministeriöiden säädet-
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täväksi. Jokainen voi tehdä osansa ja muokata ympäristöä siihen suuntaan, että kaikilla 

on mahdollisuus toimia ja toteuttaa itseään. Osallisuutta parannetaan kun arkielämän 

kaikki välineet ovat kaikkien saavutettavissa. 

5 Kehitysvammaisten työtoiminta 

 

Pääosan työtoimintaan osallistuvista kansalaisista muodostavat kehitysvammaiset ja 

mielenterveyskuntoutujat. Työtoiminnan keskeisiä tunnusmerkkejä ovat työtä muistut-

tava toiminta ja siitä maksettava avustusraha. Työtoiminta voi viitata hyvin moniin eri-

laisiin työtä muistuttaviin toimintoihin, joihin osallistutaan keskimäärin kahdesta neljään 

tuntia päivässä. Työtoiminnan luonne on enemmän kuntouttava kuin tuottava. ( Repo – 

Talvela 2004: 383.) 

  

Juridisen perustan toimintaan antavat sosiaalihuoltolaki (1982/710) sekä laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta (1977/519). Tuloverolaissa työtoiminnasta maksettava 

korvaus luokitellaan verottomaksi sosiaaliavustukseksi, joka voi olla enintään keski-

määrin 12 euroa päivässä. Käytännössä keskimääräinen työtoimintaan osallistuvalle 

maksettava korvaus on 4 – 5 euroa päivässä, mutta verolain mukaisesti työosuusraha 

on 0 – 12 euroa päivässä. (Kairi – Nummelin – Teittinen. 2010: 5; Tuloverolaki 

1992/1535). Työosuusrahan maksaminen ei siis ole välttämätöntä. 

  

Työosuusrahojen maksuperusteet eivät ole selkeitä. Sosiaalihallituksen suosituksen 

vuonna 1986 tarkoituksena oli lisätä henkilön halukkuutta osallistua työtoimintaan. 

Työosuusraha tuli porrastaa henkilön motivaation, työkyvyn ja rahan arvon ymmärryk-

sen mukaan. Tämä suositus on kuitenkin kumottu, eikä sosiaali- ja terveysministeriö 

ole laatinut uutta suositusta. (Kairi – Nummelin – Teittinen. 2010: 48.) Suositus toi ar-

voa kehitysvammaisen tekemälle työlle. Nykyään kunnat saavat itse päättää työosuus-

rahojen jakoperusteet (Kairi –  Nummelin – Teittinen. 2010: 48). 

  

Normaalista työsuhteesta poiketen työtoiminnan loma-ajan tai sairausajan palkka puut-

tuu ja joskus työosuusrahan määrään voi vaikuttaa jopa työntekijän käyttäytyminen. Ei 

ole myöskään harvinaista, että työpäivän aikana nautitun aterian kustannukset ovat 

suuremmat kuin työpäivästä maksettava työosuusraha, jolloin työntekijä käytännössä 

maksaa siitä, että saa osallistua työtoimintaan. Tämä asettaa kehitysvammaiset työn-

tekijät jo keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan, kunnasta ja sen tarjoamista palve-

luista riippuen. (Kehitysvammaisten tukiliitto. 2008: 8.) 
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5.1 Työtoiminnan taustaa 

 

Nykyaikainen työtoiminta on saanut alkunsa eläkejärjestelmän kehittymisen myötä. 

1940-luvulta alkaen avustettavat on luokiteltu pysyvästi työkyvyttömiksi joko iän tai jon-

kin muun syyn johdosta. Muita syitä määrittelemään otettiin käyttöön käsitteet vammai-

nen ja invalidi. Sodan aikaisten kokemusten pohjalta säädettiin vuonna 1946 yleinen 

invalidihuoltolaki, joka on luonut pohjan kuntoutustoiminnan kehitykselle Suomessa 

aina 1990-luvulle asti. ( Kairi –  Nummelin – Teittinen 2010: 6.) 

  

Invalidihuoltolaki nousi kunniakkaista sodassa tai työssä tapahtuneen vammautumisen 

perinteistä. Kiivaan keskustelun jälkeen lain piiriin pääsivät myös syntymästään asti 

jonkin elimen puuttumisesta tai toimintavajaudesta kärsivät “lapsi-invalidit”. Lain piiriin 

kuuluivat henkilöt, joiden vamma oli ulkoinen ja fyysinen. Lain piiristä jäivät kokonaan 

pois ne, joiden vajavuus oli psyykkistä laatua. Työtoimintaa pyrittiin kehittämään 1990-

luvulla kehittämällä ensin avotyötoimintaa ja sittemmin tuettua työllistymistä. Molem-

missa kehittämispyrkimykset lähtivät kehitysvammaisten palveluista mutta koskivat 

myös mielenterveyskuntoutujia. Avotyötoiminnassa on ollut tavoitteena erillisyyden 

murtaminen suhteessa työn tekemisen paikkaan ja tuetussa työllistymisessä erillisyy-

den murtaminen suhteessa työnteon pelisääntöihin. Tämä on osoittautunut haastavak-

si, sillä pitkät perinteet ja syvällä olevat asenteet ovat vahvoja. (Kairi – Nummelin – 

Teittinen 2010: 6.) 

  

Tulevaisuudessa vammaisia integroiva toiminta tulee nähdä yhteiskunnan kiinteyttä 

lisäävänä asiana. Mikäli täyden tasa-arvon ja osallistumisen ideaaleihin pyritään vaka-

vasti, tulee tavoitteena olla luopuminen vammaisuuden lajiin perustuvista palvelumal-

leista sekä palvelujen toteuttaminen täyden integraation periaatteiden pohjalta. Näiden 

asioiden toteutuminen merkitsisi työtoiminnan perusteellista uudelleen arviointia. Sitä 

edellyttää myös YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista. (Kairi – Nummelin – Teitti-

nen. 2010: 7.) 

5.2 Työtoiminnan järjestäminen ja tuettu työ 

 

Kehitysvammaisten työtoiminta toteutetaan sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710, 17§) 

sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella (23.6.1977/519, 2§). Työtoimintaa 

järjestetään kuntien, kuntayhtymien, säätiöiden ja yksityisten toimijoiden ylläpitämissä 
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työ- ja toimintakeskuksissa. Lisäksi osa kehitysvammaisista ja mielenterveyskuntoutu-

jista ovat mukana avotyötoiminnassa. Avotyötoiminta tarkoittaa tavallisella työpaikalla 

tapahtuvaa huoltosuhteista työtoimintaa. 

 

Työikäisiä kehitysvammaisia suomalaisia on noin 23 000. Heistä noin 14 000 osallistuu 

päivä- tai työtoimintaan. Murto-osa toimii tuetussa työssä, eli palkkatyössä avoimilla 

työmarkkinoilla työvalmentajan tuella. Toiminta perustuu järjestäjän ja siihen osallistu-

van henkilön väliseen huoltosuhteeseen eli erityishuollon tai sosiaalihuollon asiakkuu-

teen. Työtoimintaan osallistuminen on siis työnomaista, mutta samalla palvelun käyt-

tämistä. (Kairi – Nummelin – Teittinen. 2010: 15.) 

 

Tuettu työ on työsuhteista työtä tavallisella työpaikalla, joka on toteutettu tukitoimien 

avulla. Tuetun työllistymisen prosessissa työnantaja palkkaa tarvitsemansa työntekijän 

ja liittää tämän työyhteisöön täysivaltaiseksi jäseneksi. Työnteko perustuu työsuhtee-

seen, jossa noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työllistyjä saa 

uuteen työhönsä perehdytyksen, ohjausta ja tuen työvalmentajalta. Työnantajan ei tar-

vitse maksaa työvalmennuspalveluista mitään. (Kehitysvammaisten tukiliitto Ry. n.d.) 

 

Tuetun työllistymisen menetelmä edustaa yksilöllisesti rakennettua käyttäjäkeskeistä 

ammatillisen kuntoutuksen toimintamallia. Se kehitettiin Yhdysvalloissa 1980-luvulla. 

Tavoitteena oli alkuvaiheessa parantaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymismah-

dollisuuksia. Alkuperäisen määritelmän mukaan tuettu työllistyminen tarkoittaa normaa-

lia palkkatyötä normaalissa työpaikassa henkilökohtaisen tuen avulla. (Kehitysvam-

maisten tukiliitto 2008:10.)  

 

Työllistymisen alkuvaiheessa työvalmentaja voi osallistua työntekoon työntekijän kans-

sa ja tukea häntä sovitulla tavalla niin kauan kuin hän on valmis irtautumaan tuesta. 

Tarvittaessa tukea saa vielä työllistymisvaiheen jälkeen, jotta työntekijä jaksaisi pa-

remmin työssään. Työyhteisöllä voi olla myös yksi yhteinen työvalmentaja joka tukee 

kaikkia yhteisön jäseniä. (Kehitysvammaisten tukiliitto 2008:11.) 

 

6 Yhteiskunnallinen osallisuus 

 

Valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko 2006 sekä Suomen vammaispoliittinen 

suunnitelma 2010 – 2015 alleviivaavat kehitysvammaisten ihmisoikeuksien toteutumis-
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ta. Molemmat korostavat kehitysvammaisten osallisuutta omaan elämään ja yhteiskun-

taan. Vammaispoliittisessa selonteossa korostetaan vammaisen oikeutta osallisuuteen 

omien voimavarojen mukaisesti. Oikeuteen kuuluu, että vammainen ihminen on osalli-

sena häntä koskevassa suunnittelussa, päätöksenteossa sekä toimenpiteissä. Tärkein-

tä on osallisuuden esteiden poistaminen ja osallisuuden toteutuminen etenkin ihmisen 

arkielämässä. 

  

Suomen vammaispoliittinen suunnitelma korostaa osallisuutta periaatteena sekä sen 

toteutumista konkreettisina toimenpiteinä. Esteettömien ja helposti saavutettavien pal-

veluiden takaaminen on yksi osallisuuden mahdollistaja. Osallisuuden turvaamiseksi on 

kirjattu konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteutumista voidaan helposti mitata. Näitä 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi vammaispalveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden tarkis-

taminen eri puolilla Suomea sekä henkilökohtaisen avun toimeenpaneminen kunnissa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 57–60.) 

6.1 Osallisuus 

 

Sosiaalityön sanakirja 2010 määrittelee osallisuutta. Osallisuus on sosiaalityössä pro-

sessi jossa palveluiden käyttäjä ja ammattilainen tekevät työtä jonka päätökset vaikut-

tavat elämään ja tavoitteiden saavuttamiseen. (Pierson – Martin 2010: 384).  Miten 

osallisuus määritellään ja miten yksilö ymmärtää osallisuuden käsitteen omalla kohdal-

laan vaihtelee eri tilanteissa. 

  

Osallisuudesta puhuttaessa, rinnastetaan se yleensä osallistumiseen poliittisesti 

(Adams 2008: 30). Äänestäminen vaaleissa on tavallisin keino osallistua yhteiskunnan 

poliittiseen päätöksentekoon. Osallisuus on paljon muutakin. Osallisuus on kontrollia 

omasta elämästä. Se voi tarkoittaa aktiivisempaa roolia, harkitumpia valintoja ja vaikut-

tamista oman elämän kulkuun sekä päätöksiin. Osallisuus voidaan käsittää yhteiskun-

taan integroitumisella, tai pienemmin omaan ympäröivän yhteisön toimintaan osallistu-

misella (Adams 2008: 31). Osallisuus on henkilön oma kokemus yhteisöön ja yhteis-

kuntaan kuulumisesta. Osallisuus on tunnetta sekä mahdollisuus vaikuttaa oman elä-

mänsä kulkuun. (Mäkinen 2010: 11.) 

  

Robert Adams teoksessaan Empowerment, participation and social work (2008: 28–36) 

määrittelee osallisuuden erilaisiksi osallistumisen muodoiksi, milloin ihmisillä on aktiivi-

sempi rooli edistää omaa asiaa. Kirjassa hän käsittelee osallisuutta ja voimaantumista 

rinnakkain. Osallisuus ja voimaantuminen käsitteinä kuuluvat Länsimaiseen ajatteluun 
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ja arvomaailmaan. Käsitettä tai ajattelua ei samanlaisena voi siirtää kulttuurista toiseen. 

(Adams 2008: 30). Adamsin mukaan osallisuus voi olla ihmistä voimaannuttavaa. Voi-

maantuminen on yksilön tai ihmisryhmien kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan 

lisääntymistä. Voimaantumisella maksimoidaan oman elämän laatua. 

  

Voimaantuminen on sekä sisäinen, että sosiaalinen prosessi, joka vapauttaa sisäistä 

voiman tunnetta ihmisessä. Voimantunne taas saa ihmisen kokemaan olevansa sisäi-

sesti vahva ja tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa.  Tässä tilassa ihminen 

pystyy asettamaan ja saavuttamaan itse päämääriään ja tuntee hallitsevansa omaa 

elämäänsä. Voimaantunut ihminen on myös itsevarmempi ja toiveikkaampi tulevaisuut-

ta kohtaan. (Siitonen 1999: 61,148). Voimaantuminen antaa ihmiselle rohkeutta ja väli-

neitä osallistumiseen. 

6.2 Voimaantuminen ja valtaistuminen 

 

Miten voimaantuminen tapahtuu tai mikä saa sen aikaan? Voimaantumisen käytännön 

lähestymistapoja voi olla ongelmien selittäminen tai käytännön neuvontatyötä. Harvoin 

kuitenkaan voimaantumisen tunne saavutetaan pintapuolisella työllä. 

  

Kun on kyse osallisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikutuskyvystä, voidaan puhua val-

taistumisesta. Se merkitsee mahdollisuutta ajaa omia asioita, kriittistä tietoisuutta ym-

päristöstä ja mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan tasolla päätöksentekoon ja toi-

meenpanoon voimaantumisen tavoin. Todellinen valtaistuminen onkin uuden identitee-

tin löytämistä, jossa hyljeksityt ominaisuudet määritellään uudelleen siten, että ne saa-

daan näkyviin arvokkaassa valossa. 

  

Jotta valtaistumista voisi tapahtua, tarvitaan kollektiivista toimintaa. Esimerkiksi kehi-

tysvammaiset ihmiset ovat ryhmänä perustaneet Me Itse ry:n, jonka tarkoituksena on 

mm. tehdä kehitysvammaiset ihmiset näkyviksi yhteiskunnassa ja ajaa heidän etujaan. 

Toiminta nostaa ryhmän jäsenten tietoisuutta yhteenkuuluvuudesta ja samalla voi lisätä 

henkilökohtaista voimaantumisen tunnetta. Toisaalta myös asetelma voi olla päinvas-

tainen, jolloin oma sisäinen voimaantuminen antaa rohkeutta aktiivisempaan yhteis-

kunnalliseen vaikuttamiseen ryhmän välityksellä. (Verneri. n.d.) 

  

Voimaantuminen lähtee siis ihmisestä itsestään, eikä voimaa voi antaa toiselle. Voi-

maantumista voidaan kuitenkin tukea. (Siitonen 1999:14) Tällöin tärkeää on esim. kehi-

tysvammaisten asumis- ja työyhteisöjen avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Mikäli kehi-
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tysvammaiset ihmiset voivat osallistua päätöksentekoon kotona ja työpaikalla, edistää 

se kokemusta siitä, että henkilö on arvostettu ja sitä kautta saa rohkeutta tehdä omia 

päätöksiä. Voimaantuminen ei ole kuitenkaan pysyvää, joten esimerkiksi kehitysvam-

mainen henkilö voi toimia tutussa ympäristössä hyvin itsenäisesti, mutta tarvita vie-

raassa paikassa runsaasti tukea ja ohjaamista. (Verneri. n.d.) 

 

6.3 Osallisuus kohderyhmällä 

 

Osallisuuden tunne vaihtelee jokaisella ihmisellä, tunteeseen vaikuttaa kaikki henkilön 

elämänkokemus. Yleisesti kuuluminen johonkin ryhmään ja mielekkään työn tekeminen 

tuottaa osallisuuden ja johonkin kuulumisen tunnetta. 

  

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa toiminnallaan erityisryhmien osallisuutta. Osalli-

suus määritellään mukana olemiseksi, vaikuttamiseksi sekä huolenpidoksi.  Osallisuus 

on yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. (Sosiaali-ja terveys-

ministeriö 2012.) Osallisuutta on saada oma ääni kuuluviin ja olla osallinen samoista 

asioista kuin jokainen meistä. 

  

Sini Mäkinen selvitti opinnäytetyössään kehitysvammaisten osallisuutta ja nosti osalli-

suuden esteeksi erityisesti tuen puutteen. Kehitysvammaiset tarvitsevat tukea yksilölli-

sesti eri elämänalueilla ja myös osallisuus on yksi tuettava asia. Kehitysvammaista voi 

tukea osallisuuteen; kiinnostukseen omista asioistaan ja osallistumiseen eri ryhmiin ja 

toimintoihin. Tärkeimpiä tukijoita ovat läheiset ihmiset: perhe, asumisyksikköjen ohjaa-

jat ja työtoiminnan ohjaajat. (Mäkinen 2010: 39–40.) On tärkeää ylläpitää kehitysvam-

maisen omaa toimintakykyä ja tukea toimintoihin, jotka tuottavat osallisuuden ja voi-

maantumisen tunnetta. 

 

Jokaisella on oikeus työntekoon ja osallisuuteen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 

20). Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan osallisuus toteutuu, kun ihminen voi 

tehdä työtä, harrastaa ja ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti yhdessä 

muiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011: 5) Osallisuus on kuitenkin jokai-

sen ihmisen tunne. Tunne siitä, onko hän osallinen ympäröivään yhteisöön tai yhteis-

kuntaan. 
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6.4 Esteettömyys ja saavutettavuus 

 

Esteetön ympäristö ja kaikkien saavutettavissa olevat tuotteet ja palvelut ovat osa yh-

teiskunnallista osallisuutta. Esteettömyydellä mahdollistetaan kaikille osallistumisen 

mahdollisuudet.  Fyysisten esteiden ja huonosti rakennettujen ympäristöjen, moni muu 

asia voi estää kehitysvammaisen ihmisen toimimisen ja osallistumisen erilaisissa ym-

päristöissä. Näissä ympäristöissä puhutaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. 

Esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteitä käytetään laajasti ja ne voidaan ymmär-

tää monella eri tapaa eri käyttötarkoituksissa. 

  

Esteettömyydellä tarkoitetaan, että kehitysvammainen ihminen saa samat palvelut, 

välineet, tiedon ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kuten muutkin ihmiset. Esteet-

tömyyden tiellä ovat usein ihmisten asenteet sekä ympäristön rakenteet. (Kehitysvam-

maisten tukiliitto ry n.d) Esteettömyydestä selkein esimerkki on esteetön ympäristö ja 

esteetön toimiva yksittäinen rakennus. Esteettömyys on osalle ihmisistä välttämättö-

myys toimimiseen, mutta se hyödyttää myös muita ihmisiä, kun kulkureitit ovat selkeitä 

ja avoimia. (Invalidiliitto 2014.) 

  

Saavutettavuus liittyy erilaisiin tuotteisiin sekä palveluihin, kuten verkkopalveluihin. 

Saavutettavuus on erilaisten käyttäjien huomioon ottamista tuotteiden ja palveluiden 

suunnittelussa ja tuottamisessa. (Kehitysvammaisten tukiliitto ry n.d) Saavutettavuus 

on paljon muutakin kuin esteetöntä liikkumista kaupungissa. Saavutettavuus on selke-

ää viestintää, mahdollisuutta saada apua ja käyttää erilaisia apuvälineitä. Palveluiden 

hyvä saavutettavuus tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua. (Virtanen 2009: 20.) 

Kukaan ei ole samanlainen, ja silti palveluiden pitäisi sopia kaikille niiden käyttäjille. 

Seuraavassa taulukossa esitetään mihin kaikkeen saavutettavuus liittyy. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1.       Saavutettavuuden osa-alueet (Virtanen 2009: 21) 

Asenteiden saavutettavuus Toimintojen suunnittelijoiden, rahoittajien ja toteutta-

jien valveutuneisuus 
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Fyysinen saavutettavuus Tasaiset kulkureitit, riittävän suuret hissit jne. 

Saavutettavuus eri aistien 

avulla 

Esimerkiksi. äänet liikennevaloissa 

Tiedollinen saavutettavuus Ymmärtämisen helpottamista esimerkiksi selkokie-

len avulla 

Tiedottamisen saavutettavuus Esitteiden, opasteiden ja verkkosivujen selkeys 

Taloudellinen saavutettavuus Alennukset, esimerkiksi avustajan pääsy ilmaiseksi 

Sosiaalinen ja kulttuurinen 

saavutettavuus 

Monenlaisia yleisöjä palvellaan hyvin 

Päätöksenteon saavutetta-

vuus 

Yleisöpalautteen huomioonottaminen, Mahdollisuu-

det vaikuttaa päätöksenteko 

 

Saavutettavuus on osa jokaisen ihmisen arkea ja se liittyy kaikkeen arkipäiväiseen toi-

mimiseen. Saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistetään valtakunnallisesti erilaisten 

ohjelmien kautta. Opetusministeriö on edistänyt saavutettavuutta 2000-luvun alusta 

Kulttuuria kaikille -työryhmän avulla. Toinen saavutettavuutta edistävä projekti on 

Suomen Design for all, joka on osa European design for all e-Accessibility networkia. 

Design for all on perustettu tukemaan tasa-arvoisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan 

kehittymistä ja se edistää merkittävästi esteettömyyttä ja saavutettavuutta.  

 

Saavutettavuus on yksinkertaisimmillaan kaikkien käyttäjien huomioonottamista. Ei 

riitä, että palvelu on saatavilla, vaan sen ääreen on päästävä ja sen pitää olla käyttö-

kelpoinen sen kaikille sen käyttäjille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006: 9). Internetin 

käyttö parantaa saavutettavuutta sekä osallisuutta. Internetissä tieto on saatavilla vuo-

rokauden ympäri, ja tietoa voidaan helposti jakaa ja vertailla. Internetissä kynnys osal-

listua on pieni ja yhteydenpito on helppoa. (Nikkanen 2005.) 

 

7 Tietotekniikka osallisuuden näkökulmasta 
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Nyky-yhteiskunnassa tietotekniikan käyttö on välttämätön osa elämää ja sillä on yhä 

suurempi merkitys. Monet palvelut ovat jo siirtyneen melkein täysin tietokoneen ja in-

ternetin käytön varaan. Esimerkiksi lippupalvelut, kirjasto ja pankkitoiminta ovat keskit-

tyneet verkkopalveluiksi. Erilaiset sähköisen asioinnin palvelut ovat arkipäivää. Tekno-

logia on tuonut palvelut myös paremmin saataville esimerkiksi kotiin. Kotoa käsin voi 

hallinnoida omaa arkea ja pitää yhteyttä ystäviin ja tuttuihin. Internet on väline olla osal-

linen ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Sosiaalisen median merkitys on kasva-

nut lähivuosien aikana paljon. 

 

Valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko (2006: 3) selvitti kehittämistoimenpiteitä 

tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kehitysvammaisten osallisuuden esteiden poistaminen 

oli yksi tavoitteista. Osallisuutta edistävää ovat erilaiset uudet tietotekniset ratkaisut. 

Teknologia ja sen osaaminen avaa vammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia työnte-

koon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006: 32). 

Internetin ja sosiaalisen median käytön hallitseminen ja käyttäminen ovat välineitä yh-

teiskunnalliseen osallisuuteen. Haluamme työllämme kehittää ja monipuolistaa kehitys-

vammaisten tietokoneenkäyttötaitoja ja tuoda käyttöön uusia ideoita ja mahdollisuuk-

sia. 

 

7.1 Kehitysvammaiset ja tietotekniikka 

 

Tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat keskeisiä nyky-yhteiskunnan arkipäivän välineitä. 

Monella kehitysvammaisella on vaikeuksia tietotekniikan käytössä, ja moni käyttäjä 

tarvitsee avustusta esimerkiksi internetin käytössä. Nopeasti kehittyvä tietotekniikan-

maailma ja muuttuvat käytänteet tuovat haasteen kehitysvammaiselle käyttäjälle. Kehi-

tysvammaisuuteen liittyvät lisävammat voivat vaikeuttaa tietotekniikan käyttöä tai op-

pimista. Esimerkiksi motoriset vaikeudet voivat hankaloittaa hiiren käyttöä tai näkö-

vamma voi vaikeuttaa erilaisten verkkosivujen hahmottamista. (Kuusela 2004: 15.) Mo-

nella kehitysvammaisella on kuitenkin kaikki edellytykset käyttää ja oppia käyttämään 

tietotekniikkaan monella tapaa. Kehitysvammaiselle käyttäjälle on tärkeää tuntea kont-

rolloivansa tietokoneen toimintaa (Kuusela 2004: 16). Yllättävät tapahtumat usein 

hämmentävät ja voivat lannistaa innostusta. 

  

Kehitysvammaisten tietotekniikan käyttötaitoihin on vuodesta 2000 asti kiinnitetty huo-

miota. Kehitysvammaliitto aloittanut projekteja joiden tavoitteena on ollut kehitysvam-

maisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden lisääminen tietotekniikan keinojen 
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avulla. (Tikas n.d; Nikkanen n.d.) Tikas- malli on Kehitysvammaliiton vuonna 2000 

aloittama projekti, joka kehitti opetusmateriaalia helpompaan tieto- ja viestintätekniikan 

osaamiseen. Tikas tuottaa nykyään opetussuunnitelmia- ja materiaalia netissä, jota 

koulut, ammattioppilaitokset ja järjestöt voivat opetuksessaan käyttää. Tikas tuottaa 

materiaalia selkokielellä ja yleiskielellä. Tikas-projektin tavoitteena on edistää erityistu-

kea tarvitsevien ihmisten tieto- ja viestintätekniikka taitoja. Tarkoitus on antaa tukea, 

jotta käyttäjä voisi saada uuden välineen oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 

viestintään sekä itseilmaisuun. (Tikas n.d) 

  

Selko-e on toinen Kehitysvammaliiton tukema projekti vuosina 2007 – 2010. Projektin 

ideana oli tuoda verkkopalvelut kaikkien saataville. Projektilla haluttiin ehkäistä syrjäy-

tymistä ja saada verkottuvan kansalaisyhteiskunnan osallistuminen mahdolliseksi kai-

kille. Projektin aikana järjestettiin paljon toimintaa sekä julkaistiin oppaita tietokoneen ja 

internetin käyttöön. (Nikkanen n.d.) Kaikki projektin materiaalia on edelleen hyödynnet-

tävissä projektin verkkosivuilla. 

7.2 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä osa internetinkäyttäjän arkea. Tiedon hakemi-

nen ja jakaminen on helppoa ja blogien sekä mikroblogien lukemisesta on tullut arki-

päivää. Yksi sosiaalisen median määritelmä on internetin käytön uusin vaihe. Tässä 

vaiheessa isossa osassa on sisällön jakaminen ja sen helppous sekä nopeus. Käyttä-

jän rooli on määräytynyt aktiivisemmaksi. (Suominen – Östman – Saarikoski – Turtiai-

nen 2013: 12.) 

Kimmo Hurmila selvitti opinnäytetyössään kehitysvammaisten käyttäjien tuen tarvetta 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessaan hän järjesti sosiaalisen median Facebook-

osaamisen kurssia. Tutkimuksesta selvisi, että sosiaalinen media on tärkeä väylä kehi-

tysvammaisille käyttäjille yhteyden pitoon ja osallisuuteen. Kurssin työskentelystä Hur-

mila oppi, että kehitysvammaiset tarvitsevat tukea ja ohjausta sosiaalisen median käyt-

töön ja virtuaaliympäristössä toimimiseen. Käyttäjille tulee opettaa konkreettisia käyttö-

taitoja ja ohjausta sivustojen muutostilanteissa. (Hurmila 2011: 30.) 

  

Innostusta sosiaaliseen mediaan ja erilaisiin palveluihin on varmasti monella kehitys-

vammaisella käyttäjällä. Tämä kävi ilmi myös Aula-työkotiin järjestettyjen työpajojen 

aikana työpajoihin osallistujien toimesta. Monet eivät kuitenkaan itse osaa tai uskalla 

hakeutua palveluiden käyttäjäksi. Kehitysvammaliiton operoima Papunet on julkaissut 

oman sosiaalisen median väylän kaveripiiri.fi, joka helpottaa sosiaaliseen mediaan tu-



19 

  

tustumista. Kaveripiiri on riisuttu ja huomattavasti selkeämpi versio Facebookista, ai-

noana ongelmanaan se, että Papunetin käyttäjäkunta on huomattavasti esikuvaansa 

suppeampi. Koska viestittely ja kavereiden lisääminen Kaveripiirissä muistuttaa hyvin 

paljon Facebookia, voisi Kaveripiiriä käyttää niin sanottuna ponnahduslautana Face-

bookin käyttöön. 

 

7.3 Internet ja osallisuus 

 

Olemme tässä työssä linkittäneet internetin käytön ja sosiaalisen median hallitsemisen 

osallisuutta parantavaksi ja tukevaksi asiaksi. Internet on väline olla osallinen ympäröi-

vään yhteiskuntaan. Internetin kautta voi vaikuttaa omaan elämään, mutta myös suu-

rempaan joukkoon ihmisiä. Internet ja sosiaalinen media ovat tehneet vaikuttamisesta 

jokaiselle ihmiselle mahdollisen asian. 

  

Kehitysvammaisuus voi estää tai vaikeuttaa ihmistä oppimasta uusia asioita ja tapoja, 

mutta Internetin käyttämisen opetteleminen voi olla hankalaa muillekin kuin kehitys-

vammaisille. Internetin käyttö ja hyödyntäminen voivat olla vaikeita asioita varsinkin 

vanhemmalle väestölle. He ovat joutuneet opettelemaan tietotekniikan käyttöä alusta 

alkaen ja sisäistämään uusia toimintamalleja. 

  

Internetin uudet vuorovaikutteiset teknologiat kuten sosiaalinen media tarjoavat laajasti 

mahdollisuuksia osallistua ja tuottaa omaa ääntä mediaan (Kupiainen – Sintonen 2009: 

21). Facebookissa suurelle yleisölle leviävät viestit muun muassa kansalaisten koh-

taamasta eriarvoisuudesta tai vääryydestä. Jakamisella ja joukkoviesteillä saadaan iso 

joukko ajamaan yksittäisen henkilön omaa asiaa. Tämä ei ole ainoa keino vaikuttaa 

suureen ihmisjoukkoon. Osallistuminen ja oman viestin esille tuominen onnistuu sosi-

aalisen median kanssa myös sellaisissa tapahtumissa, jotka eivät itsessään ole inter-

netissä. Esimerkiksi televisiolähetykset, kuten keskusteluohjelmat tai urheilutapahtu-

man studiossa käytävät analyysit ovat saavutettavissa sosiaalisen median kautta. 

  

Sosiaalinen media korostaa yhteistoiminnallisuutta, jakamista ja osallisuutta (Kupiainen 

– Sintonen 2009: 21). Otetaan esimerkiksi Instagram, sovellus, joka laittaa ottamasi 

kuvan saman tien internettiin ja antaa sinulle mahdollisuuden merkitä kuvasi “hashtagil-

la”, eli merkinnällä, joka kertoo kuvasta. Jos olet esimerkiksi ollut tapahtumassa, voit 

merkitä kuvasi tapahtuman nimellä. Tällä tavoin joku muu käyttäjä, joka on ollut sa-

massa tapahtumassa, voi etsiä ottamasi kuvan sovelluksesta. Sovellus antaa siis peri-



20 

  

aatteessa sinun tehdä yhteisen, valtavan valokuva-albumin, joka on jaettu kaikkien 

tapahtumassa paikalla olevien kesken. Ilman sosiaalista mediaa esimerkiksi tapahtu-

man järjestäjän olisi hankalaa lähteä kyselemään paikallaolijoiden perään ja kerää-

mään tapahtumasta otettuja valokuvia. 

  

Nämä ovat asioita jotka tekevät sosiaalisen median käyttämisestä tärkeän opettaa 

myös osallisuuden näkökulmasta. Pyrkimyksenä on antaa taidot sosiaalisen median 

käyttämiseen työkaluna oman äänen esiin saamiseksi.  

8 Selkokieli on osa saavutettavuutta 

 

Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka sisältö on muokattu yleiskieltä helpommin 

luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Selkokieli on kehitetty ihmisille, joilla on vaikeuksia lu-

kea tai ymmärtää yleiskieltä, esimerkiksi kehitysvammaisille tai maahanmuuttajille. Sel-

kokielellä ilmestyy useita sanomalehtiä, ja monia kehitysvammaisille suunnattuja inter-

netsivuja. (Selkokeskus 2012.)  Selkokieli on yksi osa saavutettavuutta. Uutisia, kirjoja 

ja verkkosivuja tehdään selkokielellä jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus 

samaan tietoon ja informaatioon.  

 

Aula-työkodissa selkokieli on arkipäivää. Moni työntekijä jolla on vaikeuksia yleiskielen 

käytössä, pystyy käyttämään selkokieltä tai ymmärtämään paremmin kuvia hyödyntä-

en. Aulassa selkokieltä käytetään erilaisissa mainoksissa, esitteissä sekä ohjeissa. 

Tekstien kuvittaminen auttaa myös ymmärtämisessä.   

  

Selkokielellä on julkaistu paljon oppaita ja ohjeita helpottamaan kehitysvammaisten 

arkea eri elämäntilanteissa. Myös tietokoneen ja internetin käyttöön on julkaistu oppai-

ta. Kehitysvammaisten tukiliitto sekä Me itse ry. julkaisee selko-oppaita, ja tietotekniik-

ka on yksi tärkeä teema. Tietokone iloksi 1 (2005) käsittelee tietokoneen käytön hallit-

semista. Oppaita on myös tehty internetin käytöstä. (Selko-e n.d.) Oppaiden ulkopuo-

lelle ja vähälle huomiolle on vielä jäänyt alati kasvava sosiaalinen media. Ongelmana 

on, että internet ja sosiaalinen media ovat jatkuvassa muutoksessa, joten pysyvien 

selko-ohjeiden tekeminen niiden käyttöön on hankalaa. Myös erilaiset tietokoneet ja 

jatkuvasti päivittyvät ohjelmat luovat ongelman ohjeiden teossa. Tilausta oppaille ja 

opetukselle löytyy varmasti paljon. 
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Tietokone iloksi ja avuksi 2 esittelee tietokoneen perustaitoja kuvaajille, kirjoittajille ja 

äänittäjille. Selko-ohjeet opettavat kuvan siirtämiseen tietokoneella ja blogi-

kirjoittamisen alkeita. Nämä ovat perusasioita joista on hyvä aloittaa. Ideoita internetis-

tä selko-ohjeet esittelevät käytetyimpiä internetin hakukoneita ja verkkosivustoja ja mi-

ten niitä voi hyödyntää. (Selko-e n.d.) Vaikka tietokoneen ja internetin käyttöön on joi-

takin oppaita, tarvetta uusille selko-ohjeille löytyy. Sosiaalisen median käyttö on jäänyt 

oppaiden ulkopuolelle ja sitä tulisi täsmentää. Myös oman tekstien ja kuvien jakami-

seen tulisi tehdä ohjeita. Opinnäytetyössämme ja selko-ohjeiden tekemisessä keski-

tymme kohderyhmämme tarpeisiin tietotekniikan ja sosiaalisen median käytössä. 

 

9 Kehittämistehtävä 

 

Aula-työkoti tukee jokaisen työntekijän kuntoutumista ja mahdollisuutta osallistua tuet-

tuun työhön tai työhön vapailla markkinoilla (Aula-työkoti n.d.) Kuitenkin kehitysvam-

maisten työntekijöiden osallistuminen työtoimintaa ei takaa heille osallisuuden tunnetta 

laajemmin. Haluamme kehittää ja tukea toimintamalleja Aula-työkodissa, jotka paran-

taisivat mahdollisuutta osallistua ympäröivään yhteiskuntaan. Tietotekniikan ja sosiaali-

sen median käytön hallitseminen on yksi tapa tukea osallisuutta yhteiskunnassa. 

  

Aula-työkodissa työskentelevien kehitysvammaisten työntekijöiden tietotekniikankäyttö-

taidot vaihtelevat suuresti. Monet hallitsevat tietokoneen ja internetin käytön erinomai-

sesti, ja monilta löytyy tietokoneen peruskäyttötaidot. Aula-työkoti on aiemmin järjestä-

nyt työpajoja tietokoneen käytön opetteluun. Näissä pajoissa on voinut tutustua tieto-

koneeseen ja opeteltu sen peruskäyttötaitoja. Monilla käyttäjillä on paljon intoa, mutta 

he tarvitsevat paljon tukea tai ideoita käyttöön. 

  

Aulassa työntekijän on mahdollisuus käyttää tietokoneita päivittäin muun muassa tau-

kotiloissa. Taukotilojen tietokoneet ovatkin kovassa käytössä päivittäin. Tarkoituksena 

on kehittää ja lisätä tietämystä näillä käyttäjillä, sekä mahdollisesti innostaa uusia käyt-

täjiä. 

  

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kehitysvammaisten työtoimintaa Aula-

työkodissa. Tämä opinnäytetyö opettaa uudenlaisia käyttötapoja tietokoneelle ja moni-

puolistaa sitä mitä tietokoneella tehdään. Tietokonetta voidaan helposti hyödyntää niin 

työnteossa kuin vapaa-ajallakin. Esimerkiksi sosiaalisen median käyttäminen on tärkeä 
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väylä yhteydenpitoon muiden ihmisten kanssa ja osallisuuden kokemisen kannalta 

(Hurmila 2011: 30).  Sosiaalisen median palveluita sekä muita tietotekniikan välineitä 

voi opetella hyödyntämään itsenäisesti sekä avustettuna. 

  

Selko-ohjeet sekä työpajaohjaus on suunnattu Aula-työkodin kehitysvammaisten työn-

tekijöiden sekä heidän ohjaajiensa tarpeisiin. Tarkoituksena on, että Aulan ohjaajat 

jatkavat ohjaustyötä pidemmälle, opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Ohjeita käyte-

tään mukana työskentelyssä, ja ohjaajat innostavat, tukevat ja ohjaavat käyttöä tarpei-

den mukaan. Suunnitelma on että Aula-työkoti perustaa oman blogin syksyllä 2014. 

Blogin tekemiseen saavat osallistua kaikki vapaaehtoiset Aula-työkodin työntekijät.  

  

Käytännöntoiminnaksi suunnittelemme työpajaohjausta, jota järjestetään kaikille haluk-

kaille työntekijöille. Aikaisempaa tietämystä ja osaamista tietokoneen käytöstä ei vaadi-

ta. Työpajassa ohjataan tietokoneen käyttöä, sekä sen hyödyntämistä sosiaalisessa 

mediassa sekä blogi-kirjoittamisessa. Työpajaan kuuluu myös selko-ohjeet, jotka oh-

jaavat käyttäjää hyödyllisiin internetin sisältöihin. Tarkoituksena työpajalla on herättää 

mielenkiintoa ja motivaatiota tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöön niin työsken-

telyssä kuin vapaa-ajalla. Työpajat ovat myös pohja oppimiselle ja työskentelylle joka 

jatkuu Aula-työkodissa. 

 

9.1 Toiminnan tavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa materiaalia ja toimintaan 

Aula-työkotiin. Olemme työstäneet selko-ohjepaketin Aulan-työkodin työntekijöille ja 

ohjaajille. Ohjepaketin tarkoituksena on antaa ohjeita ja vinkkejä internetin ja sosiaali-

sen median käyttöön. Ohjeet esitellään kaikille Aulan-työntekijöille ja ohjaajille. Jokai-

nen työtoimintaryhmä osallistuu työpajaan yhden kerran. Kaikkea mitä ohjepaketti si-

sältää ei ole tarkoitus ehtiä opettelemaan työpajassa, vaan tarkoituksena on, että oh-

jeiden mukainen työskentely ja opettelu jatkuvat Aulassa. Tarkoitus on tutustuttaa uu-

denlaisia käyttötapoja tietokoneelle ja monipuolistaa sitä mitä tietokoneella tehdään. 

 

Opinnäytetyön viitekehyksenä on kehitysvammaisten yhteiskunnallisen osallisuus. 

Olemme liittäneet internetin käytön ja hyödyntämisen osallisuutta parantaviksi asioiksi. 

Syrjäytyminen verkon käytöstä sekä käytön mukanaan tuomista sosiaalistensuhteiden 

verkostoista uhkaa tasa-arvoa (Nikkanen 2009). 
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Aihe on ajankohtainen, sillä suuri osa esimerkiksi kuntien palveluista ja muista arkea 

helpottavista asioista löytyy nykypäivänä internetistä. Tärkeää on jakaa sitä tietoa, että 

tietokone on apuväline monenlaiseen toimintaan, niin kaverisuhteiden ylläpitoon kuin 

kirjastoasioiden hoitoon. Facebookin ja blogi-kirjoittamisen aikakaudella myös oman 

mielipidekirjoituksen, kuvan, videon tai muun julkaisun saa helposti muiden luettavaksi 

laittamalla sen nettiin. 

 

9.2 Selko-ohjeet Aula-työkodille 

 

Seurasimme selkokirjoittamisen yleisiä sääntöjä ja periaatteita kun valmistimme selko-

ohjeita internetin käytöstä. Ohjeen tuli olla selkeä, innostava ja informatiivinen. Kaikes-

sa työskentelyssä otimme huomioon kohderyhmän tarpeet ja Aula-työkodin toiveet. 

Selko-ohjeiden alussa on esitelty muutamalla lauseella selko-ohjepaketin tärkein sisäl-

tö. Selko-ohjeet muodostuvat pelisäännöistä internetin käyttäjälle, Facebookin esitte-

lystä, Blogin kirjoittamisen teoriasta sekä listasta hyödyllisistä verkkosivustoista. 

  

Pelisäännöt käsittelevät henkilön omaa toimintaa internetissä, kuten yleisiä käyttäyty-

missääntöjä, sekä tietoturva- ja tekijänoikeusasioita. “Mieti mitä teet ja sanot”, “kysy 

lupaa”, “älä varasta”. Käyttäytymisen lisäksi säännöissä käsitellään salasanan ja henki-

lötietojen käyttöön liittyviä asioita, sekä kehotetaan ongelmatilanteissa kysymään apua 

ohjaajalta tai joltain muulta asiaa paremmin tuntevalta henkilöltä. 

  

Käytimme ohjeissa Papunetistä löytyvän kuvatyökalun avulla tehtyjä kuvia selkeyttä-

mään ja havainnollistamaan pelisääntöjä. Vinkkejä ohjeissa käsiteltäviin asioihin otettiin 

Petri Ilmosen ohjeistuksesta Nettietiketti - Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä 

(Ilmonen n.d.) Ohjeet tehtiin Microsoft Word -ohjelmalla ja kuvat liitettiin ohjelmasta 

löytyvällä Wordin omalla kuvatyökalulla.  

  

Facebookiin ja blogi-kirjoittamiseen liittyviin ohjeisiin otimme kuvakaappauksia verkko-

sivuilta eri vaiheita varten numeroitujen tekstien viereen. Kuvat ja tekstit täydentävät 

toisiaan. Tällä tavalla ohjeita voi hyödyntää seuraamalla vaihe vaiheelta samalla kun 

itse käyttää tietokonetta. Paketti ohjeistaa myös siitä, mitä Facebookissa voi tehdä ja 

kuinka tämä kaikki tapahtuu. Käsiteltäviä asioita ovat mm. etusivun valikot ja niiden 

käyttö, tilapäivitys, oma sivu ja itsestä kerrottavat tiedot, sekä erilaiset viestintämahdol-

lisuudet. Facebookin esimerkkejä, kuvia ja ohjeistusta varten loimme Facebookiin esi-
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merkkitilin, josta kuvakaappaukset hankittiin. Joihinkin kuviin kirjoitimme myös informa-

tiivisia tekstejä ja piirsimme niistä kuviin havainnollistavia nuolia. 

  

10 Opinnäytetyön toteutus ja prosessin kuvaus 

 

Monimuotoinen opinnäytetyö toteutettiin ja esiteltiin Aula-työkodissa. Työn kohderyh-

mänä olivat Aula-työkodin kehitysvammaiset työntekijät. Tarkoituksena oli myös ohjata 

Aulassa työskenteleviä ohjaajia innostamaan työntekijöitä, ja jatkamaan kehitystyötä 

myöhemmin. Idea opinnäytetyön toteutukseen tuli Aula-työkodilta. Ohjaajat olivat ha-

vainneet puutosta työntekijöiden tietotekniikan käytössä. Tietokoneita ja internettiä käy-

tetään Aulassa ahkerasti, mutta tarkoituksena oli löytää uusia innokkaita tietokoneen 

käyttäjiä sekä monipuolistaa sitä mitä tietokoneella tehdään. Aula haluaisi myös saada 

tietokoneiden ja internetin käytön isommaksi osaksi työntekoa. Tästä syntyi idea Aula-

työkodin omasta blogista. 

 

Suunnittelimme ja toteutimme internetin ja sosiaalisen median käytön selko-ohjeet Au-

la-työkodin tarpeiden mukaisesti. Selko-ohjeet esiteltiin Aulan kehitysvammaisille työn-

tekijöille sekä ohjaajille osallistavissa työpajoissa Aulan tiloissa. Valitsimme työpaja-

tyyppisen ratkaisun, koska työpaja on hyvä väline esittää ja opettaa asioita vapaassa 

vuorovaikutuksessa. Työpaja on osallistava ja aktivoiva menetelmä, silloin käyttäjät ja 

tekijät ovat keskeisessä roolissa ja vuorovaikutuksessa. Osallistava ja aktivoiva työpaja 

antaa tietoa asian kannalta luonnollisessa ympäristössä. (Vilkka 2010.) Työpaja ja oh-

jeet ovat suunniteltu käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. 

 

10.1 Selko-ohjeet 

 

Selko-ohjeiden tarkoituksena on toimia apuna kehitysvammaisille työntekijöille sekä 

Aulan ohjaajille. Työntekijät voivat käyttää ohjeita itsenäisesti tai ohjaajan avustuksella. 

Ohjeiden ja työpajan sisällön toivomukset tulivat työkodin kehitysjohtajalta ja hänen 

kanssa käydyissä neuvotteluissa. Päätavoitteena oli internetin parempi hyödyntäminen 

ja blogi-käsitteen opettaminen. Saimme kuitenkin vapaat kädet ohjeiden suunnitteluun 

ja valmistamiseen. 

  

Selko-ohjeiden sisältö: 
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1.                Kansilehti ja sisällysluettelo visuaalisesti 

2.                Pelisääntöjä internetin käyttäjälle 

3.                Facebook: profiilin perustaminen ja käyttö 

4.                Mikä on blogi? 

5.                Linkkiluettelo: vinkkejä internetin käyttöön 

 

  

Selko-ohjeiden pitää palvelulla käyttäjäänsä. Tärkeää on tekstin helppolukuisuus. 

Teksti on tarpeeksi suurta ja aseteltu selkeästi. Lauseet ovat yksinkertaisia ja helposti 

ymmärrettäviä. Tekstissä ei käytetä abstrakteja ilmaisuja, ja vaikeasti ymmärrettävät 

sanat selitetään. Ymmärtämisen tukena käytimme myös esimerkkejä sekä kuvia. (Sel-

kokeskus n.d) 

  

Facebook on osalle Aulan työntekijöistä tuttu ja osalle täysin tuntematon. Työntekijät 

joilla on jo omat Facebook-tunnukset, käyttävät palvelua päivittäin. Selko-ohjeisiin 

teimme ohjeet profiilin tekemisestä sekä Facebookin käytöstä. Korostimme ohjeissa 

mitä kaikkea palvelulla voi tehdä. 

  

Blogi-kirjoittaminen ja blogi käsitteenä ovat Aula-työkodin työntekijöille varsin vieras. 

Selko-ohjeissa blogia koskevan osuuden aloitimme kertomalla mikä on blogi? Ohjeissa 

selostamme miten blogia voi kirjoittaa ja tehdä. Halusimme tuoda esille eri tapoja blo-

gin tekemiseen. Esittelimme blogin kirjoittamisen, kuvan ja videon kautta. Viimeinen 

osio selko-ohjeissa on lista hyödyllisistä verkkosivustoista. Keräsimme listaan verkko-

osoitteita joita on helppo ja hyödyllistä käyttää. 

 

Suurimpia haasteita selko-ohjeiden tekemisessä olivat oleellisten asioiden löytäminen 

ohjeisiin, sekä ohjeiden “taittaminen”, eli kuvien ja tekstin sovittaminen selkeästi ohjei-

den sivuille. Toinen pähkäilyä vaativa asia oli Facebookista löytyvän sisällön rajaami-

nen. Facebookista löytyvien applikaatioiden, ryhmävaihtoehtojen, sivujen ja muiden 

mahdollisuuksien määrä on valtava ja niistä piti seuloa ohjeita varten kaikista oleelli-

simmat toiminnot. 

 

 

10.2 Työpajan sisältö 
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Työpajojen tarkoituksena oli esitellä selko-ohjeet. Kaikki Aulan työntekijät osallistuivat 

työpajaan kerran oman työryhmänsä kanssa. Tavoitteena on opettaa uutta ja luoda 

innostusta internetin ja tietokoneen käyttöön. Työpajan esityksessä käytettiin selko-

ohjeita pohjana, mutta työpaja ei kuitenkaan ollut vain selko-ohjeiden lukemista. Työpa-

jan kesto jokaiselle ryhmälle oli noin 1,5 tuntia ja perusrakenne koostui esittelystä, in-

ternetin pelisäännöistä, blogista, Facebookista ja linkkivinkeistä. 

 

Työpajat järjestettiin Aula-työkodissa työpajalle rauhoitetussa tilassa. Käytössä oli viisi 

Aula-työkodin kannettavaa tietokonetta, sekä ohjaajien tietokone yhdistettynä videotyk-

kiin.  

  

Työpajat järjestettiin Aula-työkodissa ryhmittäin: 

 

9.4.2014 Aamupäivä: Kutomon työryhmä ,10 osallistujaa. 

 Iltapäivä: Työvalmennus 1, 8 osallistujaa  

10.4.2014 Aamupäivä: Työvalmennus 2, 8 osallistujaa .  

Iltapäivä:  Leipomo, 9 osallistujaa 

14.4.2014 Aamupäivä: Työvalmennus 3, 7 osallistujaa 

 

Mukana työpajoissa oli myös ryhmänohjaaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2.       Innostu internetistä työpajarunko 

Innostu internetistä Työpajarunko 
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1. Esittely ja aloitus - Ryhmään tutustuminen 

- Mitä tullaan tekemään 

- Ennakkotietoja tietokoneen ja internetin käyttämisestä 

2. Nettietiketti - Esitellään nettietiketti 

- Keskustellaan säännöistä ja hyvistä tavoista 

- Selitetään vaikeat asiat 

3. Facebook - Kuinka moni on jo käyttäjä? 

- Selko-ohjeista löytyy profiilin perustaminen 

- Mitä kaikkea voi tehdä? Mihin kaikkeen voi hyödyntää? 

- Esitellään Aula-työkodin omat Facebook-sivut 

4. Blogi - Mikä on blogi? Keskustelu ja esimerkit 

- Erilaiset blogit 

- Kuva, teksti ja video 

- Aulan oma blogi 

5. Lopetus - Linkkivinkit 

- Vapaa ja ohjattu internetin käyttö 

- Suullinen palaute osallistujilta 

 

Jokaisen työpajan alussa esiteltiin aiheet ja kyseltiin osallistujien ennakkotietoja ai-

heesta. Tämän avulla pystyimme räätälöimään työpajaa sopivaksi ryhmän jäsenille. 

Työpajassa jokainen osallistuja pääsi itse käyttämään internetiä. Esitykseen kuului eri-

laisten esimerkkien näyttäminen videotykillä, sekä internetinkäyttötehtäviä jokaiselle 

osallistujalle. Jokainen työntekijä sai osallistua työpajaan omien kykyjensä sekä halu-

jensa mukaan. 

  

Halusimme työpajoissa korostaa blogi-käsitteen opettamista, ja siihen käytetään paljon 

aikaa. Jokainen osallistuja sai etsiä internetistä itseään kiinnostavia aiheita ja blogeja. 

Tätä kautta pystyimme opettamaan, miten paljon erilaisia blogeja on mahdollista tehdä.  

Kun blogin idea alkoi olla hallussa, esittelemme idean Aulan omasta blogista. Ryhmille 

opetettiin, miten blogin tekemiseen liittyy; tekstin kirjoittaminen, kuvat sekä videomate-

riaali. 
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10.3 Työpajojen kulku 

 

Työpajan perusrakenne koostui esittelystä, internetin käyttäytymissäännöistä, blogista 

ja Facebookista. Aluksi työpajaan osallistuvat työntekijät jaettiin pareihin, jotka kukin 

käyttivät yhteistä tietokonetta. Poikkeuksia tehtiin ryhmän koosta riippuen. Tietokonei-

den jakamisen jälkeen esittelimme itsemme ja kerroimme lyhyesti, mistä työpajassa 

tulee olemaan kyse. Samalla kysyimme yleisesti ryhmältä, ketkä olivat jo aiemmin käyt-

täneet tietokonetta ja internettiä. Kysyimme myös tietääkö kukaan, mikä on blogi tai 

onko kellään ryhmästä omaa Facebook-tunnusta, tai tietävätkö työntekijät, mikä Face-

book on. Vastaukset vaihtelivat suuresti osallistujien mukaan. 

  

Selko-ohjepaketista ensimmäisenä asiana kävimme läpi internetin käyttäytymissääntö-

jä. Säännöt koskivat muun muassa asiallista käyttäytymistä, luvan kysymistä ja toisten 

kunnioittamista. Kertasimme myös tietoturva-asioita, kuten henkilötietojen ja salasanan 

käyttöä sekä sitä, että kaikki mitä internettiin laittaa, voi jäädä sinne ikuisiksi ajoiksi. 

Ohjasimme työntekijöitä myös hakemaan aina apua ongelmatilanteissa, jos esimerkiksi 

tietokoneeseen tulee vikailmoitus tai jokin muu outo ja odottamaton asia. 

  

Internetin pelisääntöjen jälkeen tutustuimme blogeihin. Kerroimme ensin mikä blogi on, 

miten ja kuka sitä voi kirjoittaa ja mitä kaikkea blogiin voi laittaa. Monille työntekijöille 

blogi oli käsitteenä aivan uusi. Kun olimme katsoneet yhdessä ohjeista, mistä blogissa 

on kysymys, saivat työntekijät itse etsiä internetistä blogeja, jotka kohtasivat heidän 

mielenkiinnon kohteitaan. Tässä vaiheessa suurin osa työntekijöistä oli jo selvillä siitä, 

mikä blogissa on ideana. Omasta mielenkiinnon kohteesta tiedon löytäminen tuntui 

olevan innostava asia jokaisessa ryhmässä. 

  

Kun blogin käyttötarkoitus oli selvitetty, otettiin esille idea Aula-työkodin omasta blogis-

ta, jota jokainen työntekijä voi olla mukana tekemässä. Kävimme läpi asioita, joita blo-

giin voitaisiin laittaa. Ideoita tuli muun muassa kävelyretkillä otettavista kuvista, sekä 

kuvista leipomon ja kutomon myytäväksi valmistettavista tuotteista. Työntekijät nostivat 

esille myös idean kirjoittaa Aula-työkodin historiasta tai työntekijöiden esittelystä. 

  

Seuraava työpajan aihe oli Facebook ja sen käyttäminen. Ensimmäisenä tutustuimme 

selko-ohjeiden kautta, mitä kaikkea Facebookissa voi tehdä ja mihin se on tarkoitettu. 

Olimme tehneet Facebookiin esimerkkiprofiilin, jota pystyimme käyttämään esittelyssä 

esimerkkinä. Esimerkkiprofiilin avulla oli helppo konkretisoida, mitä kaikkea sovelluksel-
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la voi tehdä. Etsimme muun muassa lempiyhtyeitä, -elokuvia ja -TV-sarjoja kunkin työ-

pajaryhmän kanssa. Tällä tavoin kaikki työpajaan osallistuneet työntekijät saivat osallis-

tua myös esimerkkiprofiilin identiteetin rakentamiseen. Esimerkkiprofiilin avulla kat-

soimme myös yhdessä, kuinka esimerkiksi kuvien kommentoiminen tai asioista tyk-

kääminen tapahtuu käytännössä. Kaikille tutusta aiheesta käytimme esimerkkinä Aula-

työkodin Facebook-sivua. Katselimme sivuilta myymälässä myytävien tuotteiden kuvia, 

sekä ilmoituksia, joita Aula-työkoti oli laittanut seinälleen. Innostusta herätti myös linkki 

PPJ-Erkka -jalkapallojoukkueen sivulle, joka on perustettu yhdessä Aula-työkodin 

kanssa ja jossa pelaa useita Aulan työntekijöitä. Kävimme läpi Facebookista myös ta-

pahtumien järjestämisen ja niihin osallistumisen, sekä kaveriksi lisäämisen. 

  

Jokaisen työpajan lopussa kävimme myös läpi selko-ohjeiden listan hyödyllisistä verk-

kosivuista. Listalta löytyi tuttuja ja tuntemattomia hyödyllisiä sivuja, kuten Reittiopas, 

kirjaston sivut sekä Ylen selkouutiset. Työpajassa oli aikaa myös tutustua itsenäisesti 

blogeihin ja internetin maailmaan. 

11 Arviointi 

 

Työpajat järjestettiin Aula-työkodissa keväällä 2014. Jokainen työntekijä osallistui työ-

pajaan oman työryhmän mukana. Työpaja opetuksesta oli vapaaehtoista ja siitä oli 

myös mahdollisuus kieltäytyä. Kirjoitimme jokaisen työpajan jälkeen muistiinpanot siitä 

miten työpaja oli sujunut sekä minkälaisen vastaanoton se sai. Arvioimme jokaisen 

työpajan kohdalla, miten tavoitteita saavutettiin. Jokaisessa työpajassa oli myös muka-

na Aulan kehitysjohtaja tai työskentelyryhmän ohjaaja. Pyysimme ohjaajia seuraamaan 

työpajaa niin, että pystyvät antamaan meille palautetta työskentelystä. Elokuussa 2014 

palasimme Aulaan arvioimaan työskentelyn tulosta sekä kehitystyön tilannetta. Ar-

vioimme tässä kappaleessa opinnäytetyön tulosta, sekä tavoitteiden saavuttamista 

saamamme palautteen, omien muistiinpanojen sekä arviointikyselyn kautta. 

 

 

 

 

11.1 Palaute työpajatyöskentelystä 
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Pohdimme prosessin aikana paljon erilaisia palaute- ja arviointikeinoja. Päädyimme 

yhteistyössä Aulan ohjaajien kanssa, että työpajojen osallistujilta kerättiin työpajan lo-

puksi pieni suullinen palaute. Tähän päädyttiin, koska monille osallistujille kirjallisen 

palautteen antaminen on mahdotonta ja vaikeaa ymmärtää. Suullisen palautteen lisäksi 

saimme yhteisen palautteen Aula-työkodin ohjaajilta kaikkien työpajojen jälkeen. 

 

Jokaisen työpajan lopussa keräsimme osallistujilta suullisen palautteet työpajan suju-

misesta ja kiinnostavuudesta. Testasimme miten työpajassa opetetut käsitteet olivat 

muistissa. Kysyimme, mitä mieltä osallistujat olivat työpajan aiheesta ja kulusta. Sanal-

linen palaute oli pääosin positiivista ja internetin maailmasta selvästi innostuttiin. Jokai-

nen työpajaryhmä oli erilainen ja taitotasoltaan moninainen. Osallistujat jotka omistivat 

tietokoneen ja käyttivät aktiivisesti internettiä, olivat jo tutustuneet sosiaaliseen medi-

aan tavalla tai toisella. 

  

Aula-työkodin ohjaajat olivat keskustelleet järjestämistämme työpajoista ja laativat tästä 

meille kirjallisen palautteen. Palaute oli positiivista ja rakentavaa. Olimme onnistuneet 

työpajojen järjestämisessä, ja pystyimme hyvin mukauttamaan pajojen sisältöä ryhmän 

tason mukaan. Internetin pelisääntöjen käsittely koettiin hyväksi ja erittäin tärkeäksi 

kohderyhmälle. 

  

Jatkoa ajatellen löydettiin asioita joita työpajatyöskentelyssä voisi kehittää. Jakautumi-

nen tasoryhmiin voisi paremmin hyödyttää niin kokeneempi kuin vasta-alkajia tietoko-

neen käytössä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa näissä työpajoissa. Työ-

pajojen pituuden koettiin olevan liian pitkä aika keskittyä. Lyhempi aika ja tiiviimpi sisäl-

tö olisi voinut toimia paremmin. 

 

11.2 Työpajatyöskentelyn loppuarviointi 

 

Suoritimme arvioinnin kevään työpajatyöskentelystä elokuussa 2014 Aula-työkodissa. 

Halusimme arvioida työskentelyn tulosta, jotta saisimme ymmärrystä miten työskentely 

on vaikuttanut Aula-työkodin työntekijöihin. Arvioinnin tarkoituksena oli lisätä myös 

kohderyhmän ymmärrystä asiasta. Loppuarviointi keinoksi valitsimme pienimuotoisen 

haastattelun. Käytimme keinona teemahaastattelua, jossa määrittelimme etukäteen 

teemat ja kysymykset joista tietoa tarvitsemme. (Eskola – Suoranta 1998: 87.) Tässä 

opinnäytetyössä on tärkeää saada tietoa Aulan työntekijöiden kokemuksista, joten hei-

tä haastateltiin tuottamaan tätä tietoa. 
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Pyysimme Aulan ohjaajia valitsemaan työntekijöitä haastatteluun, jotka olivat osallistu-

neet työpajatoimintaan konsultoimaan kokemuksiaan. Haastattelussa käytimme etukä-

teen pohdittuja kysymyksiä ja teemoja, sekä tietokonetyöskentelyn havainnointia. 

Haastattelutilaisuudesta saamamme tiedon avulla pystymme arvioimaan työn lopputu-

losta sekä tavoitteiden saavuttamista. 

  

Selko-ohjeiden ja työpajatyöskentelyn tavoitteina oli kehittää internetin käyttötaitoja 

sekä herättää innostusta sosiaalisen median käyttöön ja hyödyntämiseen. Internetin ja 

sosiaalisen median käyttäminen antaa mahdollisuuksia osallisuuteen. Haastattelussa 

halusimme kiinnittää huomion neljään teemaan: 

  

1. Mitä työntekijöillä on jäänyt mieleen kevään työpajoista? 

2. Miten taidot ovat kehittyneet? Onko aihe innostava ja mielenkiintoinen? 

3. Miten työskentely aiheen parissa on jatkunut Aula-työkodissa?  

4. Antoiko työpajatyöskentely työvälineitä osallistumiseen tai osallisuuden tunteeseen.  

  

Kysyimme ensin haastateltavilta, mitä heille oli jäänyt mieleen kevään työpajoista ja 

oliko niistä ollut hyötyä. Oliko Aulassa innostuttu työpajojen jälkeen enemmän sosiaali-

sesta mediasta ja muusta tietokoneen käytöstä? Haastattelemamme henkilöt olivat 

selkeästi sisäistäneet työpajojen perusidean, eli sosiaaliseen mediaan ja blogeihin tu-

tustumisen, sekä myös muita tietokoneen käyttömahdollisuuksia. 

  

Haastateltavat kertoivat itse käyttäneensä työpajojen jälkeen internettiä muun muassa 

uusien ihmisten tapaamiseen ja vanhojen sekä uusien kavereiden kanssa juttelemi-

seen. Uusista sosiaalisen median kanavista ja käyttötavoista oli kuultu ohjaajilta. Työn-

tekijät näkivät osallisuuden osallistumisena ryhmiin ja keskusteluihin sosiaalisessa me-

diassa. Uusien tuttavien saaminen oli innostava ja osallistava asia.  

 

Haastateltavat seurasivat aktiivisesti internetistä ihailemiaan muusikkoja ja lukivat uuti-

sia heistä. Haastateltavat kertoivat myös käyttäneensä tietokonetta Aulan työaikana 

ohjaajien kanssa esimerkiksi leipomon tilauksien vastaanottamiseen ja käsittelemiseen. 

Haastateltavat käyttävät paljon internettiä vapaa-ajallaan. Internetissä voi lukea uutisia, 

hoitaa verkkopankinkautta pankkiasioita sekä seurata itseään kiinnostavia henkilöitä ja 

asioita. Muita internetin käyttötapoja oli musiikin kuuntelu YouTubesta, sekä musiikin 

ostaminen MTV3-storesta. Musiikin ostamiseen oli tarvittu ulkopuolista apua, mutta 
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netistä musiikin hankkimisen idea oli tullut haastateltavalta itseltään. Toinen haastatel-

tavista kertoi myös käyttävänsä sähköpostia ja katsoneensa netistä keikkakalentereita, 

jonka perusteella oli ostanut liput haluamalleen keikalle. Haastateltavat olivat seuran-

neet myös YouTubessa esiintyviä videoblogeja. 

  

Haastateltavat kertoivat olevansa näppäriä internetin käyttäjiä, mutta useita verkkosivu-

ja oli heidän mukaansa hankalaa hahmottaa. Kun uutta verkkosivua oli käyttänyt ja 

tarkastellut pidempään, oli se heidän mielestään alkanut hahmottua ja tuntua helpom-

malta käyttää. Työpajoista oli jäänyt mieleen tällaisissa tilanteissa se, että jos ei osaa 

jotain, voi aina kysyä apua ohjaajalta tai joltain muulta, joka tietää asiasta paremmin. 

  

Blogin idea ja tarkoitus olivat jääneet hyvin mieleen kevään työpajoista. Samalla tuli 

esille Aulan oma Facebook-sivu, johon tähän asti on päivitetty Aulan kuulumisia ja uu-

sia tuotteita. Haastateltavat olivat innostuneita osallistumaan Facebook sivujen päivi-

tykseen ja blogi-kirjoittamiseen. Samoin oman Facebook-tilin perustamiseen löytyi kiin-

nostusta. Kukaan Aulan työntekijöistä ei ollut vielä alkanut kirjoittaa henkilökohtaista 

blogia, mutta kiinnostusta löytyi omien asioiden ja tapahtumien jakamisesta sosiaali-

sessa mediassa.  

  

Sosiaalisen median väylänä haastateltavamme esittelivät meille Papunetin “kaveripii-

rin”, joka oli kuin Facebook, mutta ominaisuudet olivat rajattu viestittelyyn, kavereiden 

ja kuvien lisäämiseen, sekä chat-keskusteluun. Kaveripiiri on siis kuin yksinkertaistettu 

sosiaalinen media. Kaveripiiri oli käytössä monilla haastateltavien kavereilla, joista osa 

oli myös Aulan työntekijöitä. Toinen haastateltavista kertoi käyttävänsä Kaveripiiriä 

myös omalla älypuhelimellaan. 

  

Kysyttäessä, miten internet näkyy Aulan jokapäiväisessä toiminnassa, kertoivat haasta-

teltavat yleisten tietokoneiden olevan hyvin suosittuja. Myös työnteon ohella, sekä 

muun muassa ruokapöytäkeskusteluissa on yleistä, että keskustellaan internetissä 

nähdyistä ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi Papunetin kaveripiiristä on kerrottu työ-

kaverille, joka on sen jälkeen liittynyt palveluun. Internetin vaikutusmahdollisuuksista 

haastateltavat eivät osanneet sanoa montaa asiaa. Mieleen tulivat kommentit, joita 

nettiin voi kirjoittaa, tykkäys-nappi toiminto 

12 Pohdinta 
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Tässä kappaleessa jäsennämme työskentelyprosessia ja työn tulosta. Työmme tarkoi-

tuksena oli kehittää kehitysvammaisten työtoimintaa Aula-työkodissa. Opinnäytetyön 

tuotokseksi muodostuivat selko-ohjeet sekä työpajatoiminta tietokoneen ja internetin 

hyödyntämiseksi. Tavoitteena oli suunnitella materiaalia ja toimintaa Aula-työkodille, 

joilla edesautoimme työntekijöiden ymmärrystä ja käytännön osaamista asiaan liittyen. 

Tietotekniikan taitojen kehittäminen ja sosiaalisen median ymmärtäminen parantaa 

henkilön mahdollisuuksia olla osallinen yhteiskuntaan. Sosiaalinen media tarjoaa nyky-

ään laajasti mahdollisuuksia osallistua (Kupiainen – Sintonen 2009: 21). 

  

Työskentelyn perusteella yhdistimme internetin käytön ja hyödyntämisen osallisuutta 

parantaviksi asioiksi. Työskentelyprosessi sujui suunnitelmien mukaan ja tavoitteet 

saavutettiin. Työpajat ja selko-ohjeet otettiin vastaan positiivisesti ja innokkaasti. Aulas-

ta saamamme palautteen ja oman arviomme mukaan työskentely sujui hyvin ja innos-

tusta asiaan saavutettiin. Aula-työkodin työntekijät saivat työkaluja osallisuuden paran-

tamiseen. Innostuksella saa rohkeutta käyttää internettiä ja sosiaalista mediaa. Käyttö-

taitojen parantuminen taas luo mahdollisuuden osallisuuteen.  

  

Työpajat olivat mielestämme Aulan työntekijöille sopiva tapa tutustua aiheeseen. Työ-

pajojen osallistujat olivat motivoituneita opettelemaan tiedon hankintaa ja ryhmän in-

nostaminen oli helppoa käyttämällä esimerkkejä, jotka kohtasivat työntekijöiden mie-

lenkiinnon kohteita. Esimerkiksi lempimusiikkia tai -Televisio-sarjaa, moottoripyöriä, 

hevosia tai jotain muuta käyttäjää kiinnostavaa aihetta käsittelevän sivun etsiminen 

Facebookista lisäsi kiinnostusta sosiaalisen median käyttöön. 

  

Työpajat oli helppoa toteuttaa noudattamalla tekemäämme selko-ohjetta. Työpajoja ei 

ohjattu täysin selko-ohjeen mukaisesti, mutta se tuli käytyä läpi jokaisessa työpajassa 

vaihtelevassa järjestyksessä. Työpajat etenivät osallistujien ehdoilla. Ryhmän toiminta-

kyvystä ja ymmärryksestä riippuen osallistujille annettiin vapaus tutustua itse käsiteltyi-

hin asioihin. Jokainen työpaja aloitettiin kysymällä osallistujien tietokoneenkäyttökoke-

muksia ja vastausten perusteella lähdimme vetämään työpajoja esimerkiksi internetin 

käyttäytymisohjeilla tai selittämällä mikä internet on ja mihin sitä voi käyttää. Ryhmien 

lähtötason kartoittaminen oli tärkeää, sillä sen perusteella saatiin selville millaisista 

asioista kannattaa lähteä liikkeelle ja kuinka monimutkaisia asioita työpajan aikana 

kannattaa käsitellä. 
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Koska työpajaan osallistujien motivaatio oli korkea, ei työpajojen järjestämisessä tullut 

esille juuri lainkaan ongelmia. Mikäli joku ei halunnut osallistua itse tietokoneen käyt-

tämiseen, sai katsella vierestä tai tehdä jotain muuta, olihan osallistuminen vapaaeh-

toista. Joidenkin kertojen osalta 1,5 tuntia oli hieman liian pitkä aika kertaistumalta ja 

osallistujien oli näiden kertojen lopussa vaikeaa keskittyä asiaan. Muuten työpajat su-

juivat odotetulla tavalla ja onnistuivat hyvin. 

 

12.1 Työskentelyprosessi 

 

Opinnäytetyötyöskentely alkoi joulukuussa 2013, työskentely prosessia vaiheittain ha-

vainnollistaa työskentelyprosessikaavio (LIITE 1). Työskentely opinnäytetyön parissa 

alkoi toimeksiannolla Aula-työkodilta sekä esisuunnittelulla. Esisuunnittelussa ide-

oimme toimintaa ja tuotosta Aulan tarpeiden mukaan sekä tutustuimme kirjallisuuteen. 

Yhdessä Aulan kehitysjohtajan kanssa päädyimme yhteiseen lopputulokseen. Sovim-

me yhteisistä tavoitteita ja käytännön asioista. 

  

Työskentely jatkui idean työstämisellä ja teoriapohjan hankinnalla. Sosiaalipedago-

giseksi viitekehykseksi valitsimme osallisuuden näkökulman koska näimme sen yhdis-

tyvän internetin käyttöön ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Käytimme hyväk-

semme kirjallisuutta osallisuudesta, saavutettavuudesta sekä selkokielen hyödyntämi-

sestä. Selko-ohjeita luotaessa otettiin huomioon selkokielen säännöt, mutta etenkin 

kohderyhmän toiveet ja erityistarpeet. Kehitysvammaisten tietokoneen ja internetin 

käyttöä on tutkittu hieman mutta tällä saralla olisi vielä paljon tekemistä. 

 

Tärkeä osa työskentelyä oli varsinainen toiminta Aula-työkodissa. Maaliskuussa 2014 

teimme mainoksen tulevasta toiminnasta, ja kävimme markkinoimassa tulevia työpajoja 

Aulassa jokaiselle ryhmälle. Huhtikuussa 2014 järjestettiin työpajat. Työpajatyöskentely 

oli opettavaista ja innostavaa. Työskentelyssä näki kuinka monella työntekijällä on pal-

jon innostusta oppia uutta ja käyttää internettiä uusin keinoin. 

 

 

 

 

12.2 Kehitysehdotuksia työpajatyöskentelyyn 
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Jokainen Aulan työntekijä osallistui työpajaan oman ryhmänsä mukana. Ryhmät olivat 

erittäin heterogeenisiä ja tietotekniikan käyttötaidot vaihtelivat osallistujien kesken pal-

jon. Kaikista ryhmistä löytyi innostuneita ja tottuneita tietokoneen ja internetin käyttäjiä, 

mutta ryhmistä löytyi myös henkilöitä joille tietokoneen peruskäyttötaidot olivat haasta-

via. Tämä toi ryhmien ohjaukseen ison haasteen. Jälkikäteen voi sanoa, että ryhmät 

olisi parempi järjestää osallistujat jaettuina tasoryhmiin. Näin pystyttäisiin paremmin 

keskittymään uuden tiedon opetukseen. Käytettävissä olevien resurssien mukaan työ-

pajat järjestettiin työskentelyryhmien kesken, eikä voitu järjestää ohjausta tasoryhmille.  

  

Käytettävissä olevia resursseja olisi voinut hallita paremmin. Työpajat voisi järjestää 

pienemmissä ryhmissä vaikka yhden ohjaajan voimin. Pienempi ryhmä antaisi enem-

män tilaa osallistujien henkilökohtaisille tarpeille. Pienemmässä ryhmässä on myös 

vähemmän mahdollisia häiritseviä tekijöitä, näin keskittyminen voisi olla helpompaa.. 

 

Kehitysvammaisille järjestettävissä työpajoissa tulee ottaa huomioon ryhmän erityistar-

peet. Monille voi tuottaa vaikeutta keskittyä samaan aiheeseen pitkiä aikoja. Työsken-

telyn suunnittelussa pitää harkita työpajan pituutta ja sen aikana käsiteltävien asioiden 

määrä. Kohderyhmä tulee ottaa myös huomioon sisällön takia. Internetissä ja sosiaali-

sessa mediassa käytetään paljon vierasperäisiä sanoja, ja näiden ymmärtäminen ja 

käyttäminen voi tuottaa vaikeuksia. Tämän työpajatyöskentelyn yksi tavoite oli opettaa 

uusia termejä, joita käyttämällä helpotetaan internetin ja sosiaalisen median käyttöä.  

  

Aula-työkodista nousi tarve kehittää ja parantaa työntekijöidensä tietotekniikan hyödyn-

tämisen taitoja ja tätä kautta nostaa esiin yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmaa. 

Tarve ohjeille ja ohjaukselle tietotekniikan suhteen löytyy varmasti myös muista kehi-

tysvammaisten toimintapaikoista.  

 

Opinnäytetyön aihe oli sen kohderyhmälle tarpeellinen ja innostava. Se lisäsi tietoa 

siitä, että innostusta ja tarvetta kehitystyölle löytyy. Monilla kehitysvammaisilla henkilöil-

lä, niin nuorilla kuin vanhemmilla on kaikki edellytykset oppia käyttämään tietotekniik-

kaa paremmin ja hyödyllisemmin, he vain tarvitsevat rohkeutta aloittaa työskentelyn. 

Rohkeutta luodaan tämän opinnäytetyön kaltaisella toiminnalla: räätälöidyillä ohjeilla 

sekä opetuksella ja ohjauksella 
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13 Johtopäätökset 

 

Kehitysvammaisten osallisuus yhteiskuntaan on ollut pitkään tavoiteltu asia ja esillä 

hyvin monissa erilaisissa yhteyksissä. Vammaispolitiikan yhtenä periaatteena on kirjat-

tuna vammaisen henkilön oikeus osallisuuteen sekä syrjimättömyyteen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014).  Lisäksi erilaiset poliittisen toimenpidesuunnitelmat kuten 

Vammaispoliittinen suunnitelma 2010 – 2015 ja sekä eri tahojen järjestämät projektit ja 

lausunnot alleviivaavat osallisuutta. Puhetta on paljon, mutta konkreettisia tekoja ja 

parannuksia asemaan ei ole näkynyt syntyvän. Kehitysvammaisten henkilöiden osalli-

suudessa on puutteita hyvin monissa arkipäiväisissä toiminnoissa, kuten tietotekniikan 

käytössä ja hyödyntämisessä. Kuten esteettömyys ja saavutettavuus myös osallisuus 

on paljolti kiinni ihmisten toiminnasta ja asenteista. Jotta ihminen voi olla osallinen ja 

vaikuttaa yhteiskuntaan tai lähiympäristöönsä, pitää yhteiskunnan ja ympäristön olla 

avoin ja antaa mahdollisuuksia osallisuuteen. 

  

Tämä opinnäytetyö on aloitus pitkälle kehitystyölle Aula-työkodissa. Selko-ohjeet ovat 

kaikkien Aula-työkodin työntekijöiden käytettävissä ja ohjausta internetin käyttöön on 

aina mahdollista saada ohjaajilta. Valmistamamme selko-ohjepakettia (LIITE: 3) on 

mahdollista hyödyntää sellaisenaan, tai muokattuna erilaisissa kehitysvammaisten toi-

mintayksiköissä. Internetin ja sosiaalisen median käyttöohjeet ovat hyödyllisiä ja käytet-

täviä kaikille kehitysvammaisten työtoimintapaikoille sekä myös monissa erilaisissa 

ympäristöissä kuten kehitysvammaisten ryhmäkodeissa. 

  

Kehitysvammaisia koskeva tutkimustieto on melko pirstaleista ja paikallista. Kehitys-

vammaisten tietotekniikan käyttöä ja hyödyntämistä ei ole vielä tutkittu laajasti. Tutki-

musta tulisi tehdä siitä miten kehitysvammaiset käyttävät ja hyödyntävät internettiä ja 

sosiaalista mediaa. Myös osallisuuden merkitystä tässä yhteydessä tulisi tutkia laa-

jemmalla otannalla. 

 

Tämän opinnäytetyön kehitystyötä tulee jatkaa. Tietotekniikan taitojen opettaminen ja 

ohjaus auttaa ja antaa mahdollisuuden kehitysvammaiselle henkilölle olla paremmin 

osallinen. Selko-ohjeita voidaan kehittää ja muunnella tarpeiden mukaan. Työpajatoi-

minnasta ja selko-ohjeista voisi tehdä valmiin paketin, jota olisi helppo soveltaa eri yh-

teyksissä. 
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Aulan työntekijöille työpajat ja selko-ohjeet antoivat perehdytyksen ja mahdollisuuden 

tutustua sosiaaliseen mediaan, sekä olla osallisena tietoyhteiskunnassa. Oppimispro-

sessin kannalta on tärkeää jatkaa kehitystyötä. Kehitystyö jatkuu syksyllä 2014, kun 

toinen opinnäytetyön tekijöistä jatkaa Aula-työkodissa Metropolia AMK:n kolmannessa 

työharjoittelussa. 
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- Esisuunnittelu 

- Resurssit ja so-

piminen 

- Teoria ja työstä-

minen 

- Toimeksianto 

- Yhteistyökokous 12.2 

Aulassa 

- Selko-ohjeet 

- Suunnitelma 

työskentelystä 

VAIHE 2: 

TOTEUTUS 

- Selko-ohjeiden 

viimeistely 

- Työpaja toimin-

nan suunnittelu 

- Kirjoitustyö 

- Työpajojen markkinointi 

Aulan työntekijöille 12.3 

- Työpajat Aula-työkodissa 

huhtikuussa (9.4,10.4, ja 

14.4) 

- Työpajat 

VAIHE 3: 

ARVIOINTI 

- Arviointi 

- Kirjoitustyö 

- Keskustelut Aulan kehi-

tysjohtajan kanssa 

- Työntekijöiden haastatte-

lu Aulassa 

- Opinnäytetyö 

raportti 
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Työelämän lausunto 
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OPASTUSTA JA VINKKEJÄ INTERNETIN JA  

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 
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Tämän ohjepaketin avulla voit harjoitella hyödyllisiä taitoja internetin käyttöön. 
Innostu internetistä ja sen käytöstä. Muista, että harjoitus tekee mestarin.   

 
Tässä paketissa tutustutaan sosiaaliseen mediaan Facebookin avulla. 
Facebookissa voit ylläpitää sivustoa itsestäsi ja pitää yhteyttä ystäviin.  
 
Blogin tekeminen on kuin päiväkirjan kirjoittamista internettiin. Omaan tai ryhmän 
tekemään blogiin voit julkaista kirjoituksia, kuvia ja videoita.  
 
Sisällysluettelo:  
 
 
 

1. Pelisääntöjä internetin  
käyttäjälle 

  
 

2. Facebook, 
tilin luominen 
 ja käyttö 
 
 

 
3. Mikä on blogi? 

 
 
 
 
 

4. Vinkkejä  
internetin käyttäjälle 

 

 

 

 

Milja Inkeroinen & Tuukka Heikkinen, Metropolia AMK 2014 
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1. PELISÄÄNTÖJÄ INTERNETIN KÄYTTÖÖN 

 
 
1. Ole asiallinen 
 
2. Mieti mitä teet ja sanot!  
 

- Kaikki teksti ja kuvat voivat 
jäädä ikuisiksi ajoiksi internetiin  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kysy lupaa 
 

- Jos käytät kuvaa kaverista tai 
kuvaa jonka kaveri on ottanut. 
Kysy ensin lupa. 

 
 
 
 
 
 
4. Kunnioita toisia käyttäjiä 
 

- Älä loukkaa ketään 
- Älä kiusaa  
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5. Salasanan käyttö 
 
- Keksi salasana, jota muut eivät 
arvaa 
- Älä paljasta muille omaa 
salasanaasi 
 
 
6. Henkilötietojen käyttö 
 
- Mieti mitä kaikkea kerrot itsestäsi 
- Mieti kenelle kerrot tietoja itsestäsi 
 
7. Kaikki mitä luet tai näet ei ole totta 
 
 
8. Kysy apua!  
 
- Kysy apua ongelmatilanteissa 
 
 
 
 
 
9. Älä varasta 
- Toisen materiaalia saa käyttää jos on 
lupa, ja kertoo mistä se on hankittu 
- Kunnioita tekijänoikeuksia 
 
10. Älä levitä 
- Älä levitä väärää tietoa internetissä 
- Älä levitä toisen materiaalia ilman lupaa 
 
 
Ohjeet mukailtu Petri Ilmosen ohjeistuksesta:  Nettietiketti - Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä 2009. 
Kuvat: www.papunet.net/kuvatyokalu 
 

Käyttäjätunnus: 
           HannaHoo 

Salasana: 
          ********** 
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2. Facebook 
 

1. OMAN FACEBOOK-TILIN LUOMINEN 
 

 
Kuva 1. Facebook-etusivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Rekisteröityminen 1. 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Rekisteröityminen 2. 

1. Kirjoita nimesi, 
sähköpostiosoittee
si ja keksi 
salasana. Kirjoita 
ne tekstikenttiin 

2. Valitse 
syntymäaika ja 
sukupuoli 

3. Paina 
rekisteröidy 

 

 Kaverihaku 

Tämän kohdan voi 
ohittaa painamalla 
ohita tämä vaihe 

 

Tietoja sinusta 

Täytä tekstikentät tiedoilla: 
koulustasi, työpaikastasi ja 
kotikaupungistasi 

Näitä tietoja ei ole pakko 
kertoa. 

Mieti kenelle haluat tiedot 
kertoa? 
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Kuva 4. Rekisteröityminen 3 
 
 
Rekisteröityminen pitää vahvistaa sähköpostin kautta 
 
1. Avaa sähköposti 
2. Avaa saapunut sähköposti lähettäjältä: Facebook 
3. Avaa linkki 
 

 
Kuva 5. Rekisteröityminen 4 
 
 
Nyt sinulla on valmis facebook-tili! 
 
 
 
 
 
 

Profiilikuva on kuva sinusta. 

 

Kuvan voivat nähdä kaikki 
facebookin käyttäjät 
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2. VALMIS FACEBOOK-TILI 
 
 
 

 
Kuva 6. Valmis profiili 
 
 
 
 
 

3. MITÄ FACEBOOKISSA VOI TEHDÄ? 
 
 
1. Etsi kavereita 
 
2. Päivitä tila: Kerro mitä mietit? Tai lisää kuva 
 
3. Keskustele kavereiden kanssa 
 
4.  Osallistu tapahtumiin ja kutsu kavereita tapahtumiin 
 
 
 
 
 
 

Luotuasi profiilin, 
Facebook näyttää 
tältä. 
 
Jos haluat etusivulle, 
klikkaa sivun 
vasemmassa 
yläreunassa olevaa 
facebook-logoa  
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4. ETUSIVUN YLÄVALIKKO 
 
 

 
Kuva 7. Ylävalikko 
 
 
 
 
 
 
 

5. TILAPÄIVITYS 
 
 
 
 

 
Kuva 8. Tilapäivitys 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etusivun ylävalikosta 
voit: 
 
-Katsoa sinulle tulleita 
ilmoituksia 
 
-Lukea ja kirjoittaa 
viestejä 
 
-Lisätä kavereita ja 
vastata 
kaveripyyntöihin 
 
-Mennä omalle 
sivullesi 
 
-Etsiä sinua 
kiinnostavia asioita 

”Mitä mietit” -laatikkoon voit 
kirjoittaa kuulumisiasi, eli tehdä 
tilapäivityksen. 
 
Tilapäivitykseen voi myös lisätä 
kuvia tai videoita. 
 
Kaverisi voivat kommentoida 
tilapäivitystäsi tai tykätä siitä. 
 
Voit myös itse kommentoida 
kavereidesi tilapäivityksiä.  
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6. SIVUVALIKKO 
 
 

 
Kuva 9. Sivuvalikko 
 

 

Facebook-sivun 
vasemmasta laidasta voit 
esimerkiksi: 

 

-Lukea kavereiden 
kuulumisia 

-Lähettää kavereillesi 
yksityisiä viestejä 

-Katsoa tapahtumia 

-Katsoa kuvia 

-Etsiä kavereita 

-Seurata ryhmiä, joihin kuulut 

-Pelata pelejä 

-Tehdä muistiinpanoja 

 

-Tykätä suosikkielokuvistasi, 
tv-sarjoistasi tai vaikkapa 
lempimusiikistasi 

 

-Pääset siirtymään omalle 
sivullesi myös klikkaamalla 
omaa kuvaasi tästä valikosta 



Liite 3 
 

7. OMA SIVU 
 
 
 

 
 
Kuva 10. Oma sivu.  

 
 
Facebookissa voit jakaa tietoja itsestäsi 
 kavereille tai kaikille facebook-käyttäjille.  
 
 
Mieti mitä tietoja haluat itsestäsi paljastaa!  
Kaikkea ei tarvitse kertoa. 
 
 
 
Tietoja joita voit kertoa:  Kotikaupunki 
   Sukupuoli 
   Syntymäaika 
   Perheenjäsenet 
   Työpaikka 
   Koulu tai opiskelupaikka 
 
   

 
 

Oma sivu näyttää tältä.  
 
Omalla sivullasi voit: 
 
-Lisätä itsellesi 
kansikuvan 
 
-Päivittää tietojasi 
 
-Lisätä uusia kuvia 
 
-Lisätä tietoja itsestäsi 
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8. ERILAISIA VIESTEJÄ 
 
Voit lähettää ja lukea viestejä Facebookissa monella eri tavalla.  
 
Erilaisia viestintätapoja ovat: 
 

- Yksityisviestit. Voit kirjoittaa kavereillesi yksityisiä viestejä. Näitä viestejä 
voit lähettää myös chat-toiminnolla. 

 
- Tilapäivitysten kommentointi. Voit kommentoida kavereidesi tilapäivityksiä 

ja omia tilapäivityksiäsi ”Tilapäivitys” -otsikon alla olevan ohjeen mukaisesti. 
 

- Kuvien kommentointi. Voit kirjoittaa kommentteja kuvien alle samalla 
tavalla kuin tilapäivityksiin. 
 

- Kommentointi kaverin sivulle. Aivan kuten kirjoittaisit itsellesi 
tilapäivityksen, voit kirjoittaa viestin kaverisi sivulle. 
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3. MIKÄ ON BLOGI? 
 

Blogi on internetissä  
pidettävä päiväkirjasivusto.  
 
Voit luoda itsellesi oman päiväkirjan  
tai tehdä päiväkirjaa yhdessä muiden kanssa. 
 
Blogia voit kirjoittaa omasta elämästä  
tai itseä kiinnostavista aiheista. 
  
Aihe voi olla mikä vain! 
 
Voit itse päättää kuka blogia saa lukea 
 
Muut blogin lukijat voivat lukea  
ja kommentoida kirjoituksiasi 
 
Voit luoda oman blogin helposti internetissä osoitteessa: www.blogger.com  
 

  
 
 
Kuva blogin aloittamisesta: 
 
Otsikko kohtaan kirjoitetaan blogin 
nimi.  

 
Osoiteella muut voivat löytää blogin 
internetistä 
 
Malli kohdasta voi valita miltä blogi 
tulee näyttämään 
 
 
 
 
 

Kuva 11. Blogin luominen 
 
 
 
 

http://www.blogger.com/


Liite 3 
 

 
 

 

 BLOGIN KIRJOITTAMINEN 
 

 

 
 
Kuva 12. Blogin kirjoittaminen 
 
 

 
Kuva 13. Bloggerin oikea valikko 
 

Sivun oikeasta laidasta löydät 
”viestiasetukset” -valikon. 
 
Tunnisteet ovat blogikirjoituksen 
avainsanoja.  
 
Esim. ”aula-työkoti”, 
”musiikkivideo” tai ”syntymäpäivä” 
 
Asetuksista löydät muitakin 
hyödyllisiä ominaisuuksia. 
 
Esim. voit määrittää päivämäärän 
kirjoituksellesi, määrittää uuden 
linkin tai lisätä oman sijaintisi. 
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Kuva 14. Bloggerin ylävalikko 
 

1. LINKKI- Voit lisätä linkin toiselle nettisivulle klikkaamalla ”Linkki”-
sanaa. 
 

2. KUVA - Voit lisätä kuvan tietokoneeltasi, puhelimestasi tai toiselta 
nettisivulta klikkaamalla valokuva-kuvaketta. 
 

3. VIDEO - Voit lisätä videon tietokoneen kameralta, puhelimestasi 
tai Youtubesta klikkaamalla videoklaffi-kuvaketta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 15. Video Youtubesta 
 
 
Videon lisääminen Youtubesta onnistuu kirjoittamalla videon nimi 
hakukenttään. 
 

 
 
Internetistä löytyy paljon erilaisia blogeja luettavaksi. 
 
www.blogilista.fi  
 
sivustolta voit hakusanalla etsiä sinua kiinnostavia blogeja. 

http://www.blogilista.fi/


Liite 3 
 
 

 
4. LINKKIVINKKEJÄ 

 
 

TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ HYÖDYLLISISTÄ SIVUSTOISTA 
INTERNETISSÄ.  

 
 
 
    www.kansalaisaloite.fi 
    Allekirjoita tai aloita uusi kansalaisaloite 
 

 
 
 www.youtube.com 
Etsi ja katsele videoita 
 

 
 
www.google.fi 
Etsi nettisivuja ja tietoa 
 

 
 

       www.gmail.com 
       Lähetä ja vastaanota sähköpostia  
 
 

 
www.wikipedia.fi 
Etsi tietoa historiasta, henkilöistä ja tapahtumista 
 
 

 

http://www.kansalaisaloite.fi/
http://www.youtube.com/
http://www.google.fi/
http://www.gmail.com/
http://www.wikipedia.fi/
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www.reittiopas.fi 
Liiku julkisilla 
 

 
          www.telkku.com 

 Katso TV-tarjonta 
 

      
           www.yle.fi/selkouutiset 
           Lue uutisia  
 

 
 www.ilmatieteenlaitos.fi 
 Katso säätiedot 
 

 
 www.mtvkatsomo.fi 
 Katso MTV3:n TV-ohjelmia 
 

 
 

     www.ruutu.fi 
     Katso Nelosen TV-ohjelmia 

 
 
 

      www.helmet.fi 
Pääkaupunkiseudun kirjastot internetissä 

 
 

 
 

www.finnkino.fi 
Elokuvateattereiden tarjonta ja aikataulut 

 

 

http://www.reittiopas.fi/
http://www.telkku.com/
http://www.yle.fi/selkouutiset
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
http://www.mtvkatsomo.fi/
http://www.ruutu.fi/
http://www.helmet.fi/
http://www.finnkino.fi/
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Lähteitä:  

Kansilehden kuva: <http://imgarcade.com/1/cartoon-laptop-computer/> Päiväys 
7.4.2014 

Facebook: <www.facebook.com> 

Blogger: <www.blogger.com> 
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