
Opinnäytetyö (AMK) 

Toimintaterapian koulutusohjelma 

2014 

Click here to enter text. 

 

 

 

 

Henna Hiltunen 

E 
MUITAKI IHMISIÄ KU NÄ 

 
 Tutkielma työtoiminnan vaikutuksesta 

kehitysvammaisten vuorovaikutustaidoille 
  



OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Toimintaterapian koulutusohjelma  

2014 | 42 

Tiina Hautala, Tuija Suominen-Romberg 

Henna Hiltunen 

NÄKEE MUITAKI IHMISIÄ KU 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten säännöllinen työtoiminnassa käyminen vaikuttaa 
kehitysvammaisten vuorovaikutustaitoihin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kehitysvammaisil-

le erityisasiantuntijapalveluita tarjoava Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, KTO. Työtoimin-

nan vaikuttavuudesta olisi keskeistä saada näyttöä, sillä työtoiminnan tarpeellisesta määrästä ja sen 

merkityksestä käydään tällä hetkellä paljon keskustelua. Tärkeää olisi myös herättää kiinnostusta 

aiheen laajempaan tutkimiseen. Tavallisesta työstä tehtyjen tutkimusten mukaan työ on merkittävä 

osa ihmisen elämää  muun muassa jäsentäen arkea ja mahdollistaen sosiaalisia suhteita. Vuorovai-

kutustaidot ovat keskeisessä asemassa niin työelämässä kuin lähes kaikessa toiminnallisessa suo-

riutumisessamme. Teoreettinen viitekehys muodostuu vuorovaikutustaitojen, kehitysvammaisuuden 

ja työtoiminnan määrittelystä, sekä niiden sidoksista toisiinsa. 

Opinnäytetyön empiirisenä osuutena luotiin haastattelulomakkeet ja suoritettiin haastattelut koskien 

opinnäytetyön aihetta. Tutkimusjoukko koostui työtoiminnan asiakkaista, heidän perheenjäsenistään 

ja asumisyksikön henkilökunnasta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelu. Haastattelut 

suoritettiin yksilöhaastatteluina, joissa tutkimusjoukon jäsenet vastasivat kysymyksiin koskien asiak-

kaiden vuorovaikutustaitojen laatua ja niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia työtoiminnan myö-

tä. 

Tutkielman tuloksena oli, että säännöllisellä työtoiminnassa käymisellä voidaan katsoa olevan vuoro-

vaikutustaitoja ylläpitävä vaikutus. Osa tutkimusjoukosta koki työtoiminnassa asiakkailla olevien so-

siaalisten suhteiden ylläpitävän vuorovaikutustaitojen toimivuutta ja osa monipuolisuutta. Lisäksi 

työtoiminnan koettiin harjoittavan asiakkaiden työelämätaitoja. Keskeistä työelämätaitojen suhteen oli 

mahdollisuus harjoittaa kyseisiä taitoja säännöllisesti ja tietoisesti. Työtoiminta rohkaisi myös asiak-

kaita toimimaan ja ajattelemaan itsenäisemmin.  
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EN YOU GET TO SEE 
OTHER PEOPLE THAN THE ONES HERE AT 
HOME" 

The purpose of the thesis was to find out how does regularly attending to supportive work 
influence the interpersonal skills of people with intellectual disability. The sponsor of the 
thesis was The Support and Expert Center for persons with Intellectual Disability. There is a lot 
of discussion concerning the importance and the amount of supportive work. Therefore it would 
be crucial to receive evidence of the significance of supportive work and arouse interest for the 
subject. According to researches work has for example an important part as creating a structure 
in our lives and as creating social relationships. The interpersonal skills have a significant role in 
working life and in almost all our occupational performance. The theoretic framework defines 
interpersonal skills, intellectual disability and supportive work and speculates the bond between 
these variables. 

For the empirical part of the thesis interview forms were developed and the actual interviews 
were carried out. The research group consisted of the members of supportive work, their family 
members and their housing unit employees. The data collection method of this thesis was 
theme interview. The interviews were carried out as individual interviews, in which the research 
group answered questions about the quality of the interpersonal skills of the people attending 
supportive work and the possible changes in them since supportive work. 

The result of the thesis was that regularly attending to supportive work can have a maintaining 
influence on interpersonal skills. Part of the research group saw that the social relationships at 
supportive work maintain the versatility and the functionality of interpersonal skills. The 
supportive work was also seen as an engaging factor to the work skills. The supportive work 
also worked as a tool towards a more independent life.  
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1 JOHDANTO 

Työtoiminta on yksi kehitysvammaisten ihmisten yleisimmistä tavoista osallistua 

työelämään (Verneri 2013). Monien tutkimusten perusteella työllä on yksilön 

terveyteen positiivinen vaikutus. Työttömiä harvemmin työssäkäyvät ihmiset 

ovat muun muassa ylipainoisia, tupakoivat, kärsivät mielenterveysongelmista tai 

käyttävät runsaasti alkoholia. Työ luo lisäksi ihmiselle merkittäviä sosiaalisia 

suhteita ja jäsentää arjen kulkua. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 11 19.) 

Työtoiminnasta - yhdestä kehitysvammaisten mahdollisuudesta osallistua työ-

elämään, sen määrästä ja vaikuttavuudesta käydään kuitenkin nyt paljon kriittis-

tä keskustelua ja työtoiminnan määrän ja laadun tulevaisuuden suhteen teh-

dään keskeisiä päätöksiä (Kairi ym. 2012, 30 50; 87 98).  

Työelämässä vuorovaikutustaidoilla on tärkeä merkitys (Nevalainen 2007, 33

41). Toimintaterapeuttisesta näkökulmasta vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan 

sellaisia toisille suunnattuja toimintoja ja/tai prosesseja, joiden avulla pyritään 

toteuttamaan yksilön ja vastapuolen yhteinen toiminnallinen tavoite (Forsyht ym. 

1998, 1). Työelämässä ihmisillä on paljon yhteisiä toiminnallisia tavoitteita, jois-

ta keskeisin on työtehtävien onnistunut suorittaminen. Vuorovaikutustaitojen 

avulla yksilö ymmärtää esimiehensä antaman palautteen oikein ja motivoituu 

jatkossa toimimaan sen mukaisesti. Mikäli vuorovaikutustaidoissa on haasteita 

voi yksilö ymmärtää tämän palautteen jopa päinvastoin kuin se tarkoitettiin, jol-

loin hänen tuleva käytöksensä ei välttämättä vastaakaan asetettuja odotuksia. 

(Nevalainen 2007, 33 41; Launonen 2007, 134 137.) Kehitysvammaisilla tällai-

set haasteet vuorovaikutustaidoissa ovat usein varsin yleisiä ja väärinkäsityksiä 

voi syntyä puolin ja toisin (Launonen 2007, 77 85).  

Huolimatta olemassa olevista haasteista, on jokaisella ihmisellä oikeus työelä-

mään osallistumiseen (YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

10.12.1948). Kehitysvammaiset osallistuvatkin työelämään monin eri tavoin; 

tuetun työllistymisen, avotyötoiminnan, päivätoiminnan ja työtoiminnan kautta. 

Suurin osa (7700) Suomen työikäisistä kehitysvammaisista (23000) osallistuu 
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työelämään työtoiminnan kautta. (Verneri 2013.) Työtoiminta ei toimintaperiaat-

teiltaan täysin vastaa perinteisen työn toimintaperiaatteita. Työtoiminnan tavoit-

teena ei ole pelkästään työnteko vaan myös oleellisesti yksilön kuntoutuminen. 

Työtehtävät valitaan kunkin asiakkaan kuntoutumistavoitteiden mukaan yksilöl-

lisesti ja tavoitteellisesti. Tässä mielessä työtoiminta poikkeaa keskeisesti taval-

lisesta työstä. (Työpajatieto 2013; Kaski ym. 2012, 318 319.) 

Työtoiminnan vaikuttavuudesta kehitysvammaisille ei ole luotettavia tutkimuk-

sia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko säännöllisellä työtoiminnas-

sa käymisellä mahdollisesti vaikutusta kehitysvammaisten vuorovaikutustaitojen 

tasoon. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi herättää kiinnostusta työtoimin-

nan laajemmalle tutkimiselle, jotta sen vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä 

kehitysvammaisille saataisiin tulevaisuudessa mahdollisimman paljon näyttöä. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kehitysvammaisten tuki- ja osaamiskeskus, 

KTO. Toisessa luvussa esittelen KTO:n toimintaperiaatteita. Opinnäytetyön teo-

reettinen viitekehys muodostuu vuorovaikutustaitojen, kehitysvammaisuuden ja 

työtoiminnan määrittelystä, sekä käsittelee niiden suhdetta toisiinsa. Teoreetti-

nen viitekehys avataan luvuissa kolme, neljä ja viisi. Opinnäytetyön tarkoitus ja 

tutkimusjoukko esitellään tarkemmin luvussa kuusi. Opinnäytetyön empiirisenä 

osana luotiin vuorovaikutustaitoja koskevat haastattelulomakkeet ja suoritettiin 

itse haastattelut. Haastatteluiden rakenteesta ja toteuttamisesta kerrotaan lu-

vussa seitsemän. Haastatteluin saadun tiedon analysointi ja analysoinnin poh-

jalta saadut tutkielman tulokset esitetään luvussa kahdeksan. Luvussa yhdek-

sän pohditaan tutkielman eettisyyttä ja luotettavuutta. 
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2 KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS 

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, KTO. KTO:n keskeisimpänä kehit-

tämistehtävänä on kehitysvammaisten yksilöiden elämänlaadun parantaminen. 

Tavoitteeseensa KTO pyrkii ottamalla aktiivisesti osaa kehitysvamma-alan tut-

kimuksiin, toimimalla asiantuntijana valtakunnallisissa hankkeissa, sekä järjes-

tämällä sisäisiä koulutuksia kehittääkseen henkilökuntansa ammattiosaamista. 

(KTO 2014.)  

KTO tarjoaa kehitysvammaisille asiakkailleen erityisasiantuntijapalveluita Varsi-

nais-Suomen alueella (KTO 2014). Käytännössä nämä palvelut tarkoittavat hoi-

to-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluita, jotka pitävät sisällään niin erityishoitopalve-

lut, opetuksen kuin kehitysvammapastorinkin palvelut. Kaiken KTO:n toiminnan 

taustalla toimii periaate asiakkaan toimintakyvyn parantamisesta. (KTO 2014, 

2 3.) 

Opinnäytetyö keskittyi toimintakeskus Apajan asiakasryhmään. KTO:n tarjoa-

maa työtoimintaa harjoitetaan asiakaslähtöisesti, huomioiden kunkin asiakkaan 

henkilökohtaiset tarpeet ja mieltymykset. Asiakkaille on tarjolla useita erilaisia 

työtoimintamuotoja, mikä mahdollistaa jokaiselle yksilöllisen mahdollisuuden 

osallistua työtoimintaan. KTO:n työtoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden 

hyvinvointia ja kehitystä sekä antaa heille mahdollisuus tarpeellisuuden ja osal-

lisuuden kokemukseen. (KTO 2014, 13.) Työtoiminnan merkityksestä kehitys-

vammaisille keskustellaan nyt laajasti ja sen tulevaisuus on parhaillaan muotou-

tumassa. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että työtoimintaa tutkittaisiin mahdollisim-

man paljon ja mahdollisimman monesta näkökulmasta. (Kairi ym. 2012, 30 50; 

87 98.)  
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3 KEHITYSVAMMAN JA TOIMINNALLISUUDEN SUHDE 

3.1 Mikä on kehitysvamma? 

Suomessa käsitteellä kehitysvamma viitataan yleisellä tasolla älylliseen kehitys-

vammaisuuteen (Arvio & Aaltonen 2011, 13). Maailman terveysjärjestön WHO:n 

suorituskyvyn kehitys on estynyt tai on epätäydellinen. Puutteellisesti kehittynei-

tä ovat erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat taidot eli kognitiiviset, kielelliset, mo-

toriset ja sosiaaliset taidot. Älyllinen kehitysvammaisuus voi esiintyä joko yksi-

ym. 2012, 16.) Käytännössä kehitysvammaisuus tarkoittaa ihmisen vaikeutta 

oppia ja ymmärtää uusia asioita (Arvio & Aaltonen 2011, 12). 

Yksilön kehitysvammaisuus ilmenee monilla osa-alueilla. Niin yksilön sosiaali-

set, kielelliset, älylliset ja motoriset taidot, omatoimisuustaidot sekä tarkkaavuus 

ja hahmottamiskyky ovat usein heikommat kuin hänen ikätovereidensa. (Arvio & 

Aaltonen 2011, 12) On kuitenkin muistettava, että jokaisella meistä on omat 

heikkoutemme ja vahvuutemme (Verneri 2013). Kehitysvammaiset ihmiset tar-

vitsevat arjessaan tukea, ohjausta ja erilaisia palveluita, jotta heidän olisi mah-

dollista elää mahdollisimman monipuolista elämää yhteiskunnassa. Tukea kehi-

tysvammaiset voivat tarvita esimerkiksi kommunikaatiotaidoissa, omatoimisuu-

dessa, terveydestä huolehtimisessa, vapaa-ajan toiminnoissa ja työelämässä. 

(KVTL 2013.) 

3.2 Kehitysvamman vaikutus toiminnallisuuteen 

Toimintaterapeuttisen mallin MOHO:n mukaan toiminnallisuus tarkoittaa tavoit-

teellista suoriutumista elämässä vapaa-ajan, tuottavuuden ja itsestä huolehtimi-

sen osa-alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä suoriutua arjessa vastaan-

tulevista toiminnoista, kuten koripalloharrastuksesta (vapaa-aika), kaupassa 
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käymisestä (tuottavuus) ja hampaiden pesusta (itsestä huolehtiminen). Toimin-

nallisuus on siis erottamaton osa jokapäiväistä elämää. (Kielhofner 2008, 102

103.) Se, mitä toiminnallisuus kunkin kehitysvammaisen yksilön arjessa käytän-

nössä on ja minkä tasoista on siihen osallistuminen, on yksilöllistä ja monien 

tekijöiden summa. Keskeisiä toiminnallisuuteen vaikuttavia asioita ovat erityi-

sesti kehitysvamman vaikeusaste, sekä kehitysvammalle tyypilliset liitännäissai-

raudet. (Arvio & Aaltonen 2011, 15 16; Kaski ym. 2012, 15 19, 98.) Seuraavien 

kappaleiden kuvaukset toiminnallisuuden toteutumisesta toimivat suuntaa-

antavina, yleistävinä esimerkkeinä kehitysvamman mahdollisista vaikutuksista 

toiminnallisuuteen.  

3.2.1 Kehitysvamman vaikeusaste 

Tieto kehitysvamman vaikeusasteesta antaa tärkeää osviittaa siitä, minkä ta-

soista yksilön toiminnallisuus on hänen arjessaan yleisellä tasolla (Kaski ym. 

2012, 15 19). Kehitysvamman vaikeusasteen selvittäminen onkin keskeistä, 

jotta yksilö saisi omassa arjessaan mahdollisimman osuvasti sen tuen ja avun, 

jota juuri hän tarvitsee. On tärkeää muistaa, että kehitysvammaisilla on toimin-

nallisuudessaan paitsi haasteita myös vahvuuksia, jotka on myös tärkeää huo-

mioida arjessa. (Kaski ym. 2012, 19; Verneri 2013.) 

Lievästi kehitysvammaiset ihmiset ovat useimmilla arjen osa-alueilla varsin 

itsenäisiä. He osaavat pääsääntöisesti aikuisiässä huolehtia itse arkiaskareis-

taan ja sosiaalisista suhteistaan. Lievästi kehitysvammaiset ihmiset osallistuvat 

myös itsenäisesti työelämään, tosin he saattavat tarvita siinä ajoittain kannus-

tusta. Tiettyjen asioiden hoitamista kuten rahan käyttöä, voi heidän kuitenkin 

olla vaikea käsittää, jolloin he tarvitsevat tukea joko lähipiiriltään tai ammattilai-

silta. Lievästi kehitysvammaisten ihmisten omatoimisuutta arjessa lisää heidän 

usein sujuva taitonsa ilmaista itseään sanallisesti. (Kaski ym. 2012, 19; Launo-

nen 2007, 85 86.) 

Keskivaikea kehitysvamma rajaa toiminnallisuuden toteutumista arjessa jo 

enemmän. Heidän toiminnallinen suoriutumisensa on melko itsenäistä henkilö-
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kohtaisissa toiminnoissa, mutta muilla elämän osa-alueilla, kuten elämisessä ja 

työssäkäynnissä tarvitsevat he tukea ja kannustusta. Asumisessa keskivaikeasti 

kehitysvammaiset tarvitsevat päivittäistä valvontaa ja työssäkäynti mahdollistuu 

useimmiten ohjatun työnteon keinoin, missä tuki ja apu ovat koko ajan saatavil-

la. Keskivaikeasti kehitysvammaiset ihmiset voivat oppia ilmaisemaan itseään 

sanallisesti, mutta puheen kehitys voi kuitenkin olla vajaavaista. Tällöin puheen 

tukena käytetään erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten viittomia. 

Keskivaikeasti kehitysvammaisilla voi myös olla haasteita puheen ymmärtämi-

sen osa-alueella, mikäli lauserakenteet ovat monimutkaisia. (Kaski ym. 2012, 

19 20; Launonen 2007, 84 85.) 

Vaikea kehitysvamma on jo huomattavasti ihmisen toiminnallista arkea rajoit-

tava tekijä. Vaikeasti kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat jatkuvaa tukea ja 

ohjausta useimmilla arjen osa-alueilla. Heillä välitön tarve erilaisille tukitoimille 

on paitsi asumisessa myös työ- ja opiskeluelämässäkin, mikäli he niihin osallis-

tuvat. Itsenäinen suoriutuminen arjen toiminnoista on heillä melko vähäistä ja se 

keskittyy lähinnä henkilökohtaisiin toimintoihin. Vaikeasti kehitysvammaiset voi-

vat kuitenkin oppia osittain ilmaisemaan itseään sanallisesti ja ymmärtämään 

yksinkertaista, tuttuihin tilanteisiin liittyvää puhetta. Toimiva vuorovaikutus näillä 

vaatimuksilla vaatii kuitenkin paljon osaamista vuorovaikutuksen toiselta osa-

puolelta. (Kaski ym. 2012, 21 21; Launonen 2007, 83 84.) 

Syvästi kehitysvammaisten ihmisten toiminnallisuuden taso arjessa on varsin 

alhainen. Niin kommunikaatio, liikkuminen kuin suolen ja rakon toiminnan hallin-

takin ovat heille vaikeita asioita. Heidän vuorovaikutuksensa nojaa lähinnä ole-

muskielen keinoihin ja vain harvat heistä osaavat puhua. Joissakin päivittäisissä 

toiminnoissa, kuten syömisessä ja pukemisessa, heillä on kuitenkin mahdolli-

suus hyvän kuntoutuksen tuloksena oppia omatoimisiksi. Syvästi kehitysvam-

maiset ihmiset tarvitsevat kuitenkin elämässään jatkuvaa hoivaa ja ovat toimi-

essaan täysin riippuvaisia toisista ihmisistä. (Kaski ym. 2012, 21; Launonen 

2007, 81 83.) 
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3.2.2 Liitännäissairaudet 

Suuri vaikutus kehitysvammaisten toiminnallisuuteen tasoon on kehitysvamman 

vaikeusasteen lisäksi kehitysvammalle tyypillisillä erilaisilla liitännäissairauksilla. 

Mitä vaikeampiasteinen kehitysvamma yksilöllä on, sitä suuremmaksi kasvaa 

todennäköisyys liitännäissairauksien ilmenemiselle. Lievään kehitysvammaisuu-

teen näitä liitännäissairauksia ei juuri liity, kun taas vaikeasti ja syvästi kehitys-

vammaisilla liitännäissairauksia on jopa 90 prosentilla. Suomalaistutkimuksen 

mukaan yleisimpiä liitännäissairauksia vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisilla 

ovat puhehäiriö (60 prosentilla), epilepsia (50 prosentilla), jonkinlainen liikunta-

vamma- tai rajoite (35 prosentilla), psykiatrinen häiriö (20 prosentilla), autistiset 

piirteet ja käyttäytymisongelmat (15 prosentilla), asteittain vaikeutuva taudinku-

va (11 prosentilla), näkövamma (7 prosentilla) ja kuulovamma (2 prosentilla).   

(Arvio & Aaltonen, 2011, 15 16, 126; Kaski ym. 2012, 98.) Näistä keskeisimmin 

vuorovaikutukseen voidaan ajatella vaikuttavan puhehäiriön, autististen piirtei-

den sekä sokeuden ja kuulovamman. Opinnäytetyön tutkimusjoukkoon kuuluvi-

en asiakkaiden keskuudessa näistä esiintyi autismia ja puhehäiriötä. 

3.2.2.1 Autismi 

Autisteista 80 prosentilla on kehitysvamma ja autismin erinäisiä piirteitä on 15 

prosentilla kehitysvammaisista. Autismilla tarkoitetaan neurobiologista kes-

kushermoston kehityshäiriötä, joka ilmenee tyypillisesti samanaikaisesti esiinty-

vinä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation häiriöinä, poikkeavana ja 

rajoittuneena käyttäytymisenä, sekä aistien poikkeavana toimintana. Autistinen 

henkilö toimii normaaleista sosiaalisista normeista poikkeavalla tavalla. Hän ei 

usein esimerkiksi ota kontaktia toisiin ihmisiin tai siedä toisten kosketusta. Li-

säksi hänen on vaikea ymmärtää erilaisia eleitä ja puhuttua kieltä, sekä tuottaa 

itse puhetta kehitysastettaan vastaavalla tasolla. Varsin tyypillisiä ovat myös 

käyttäytymishäiriöt, kuten rituaalien toistaminen sekä aistiyliherkkyys erilaisille 

aistiärsykkeille. (Kaski ym. 2012, 99 102; Arvio & Aaltonen 2011, 91 92.) Autis-

tien elämässä kuntoutuksella on oleellinen merkitys. Kuntoutus mahdollistaa 

toiminnallisuuden toteutumisen heidän arjessaan. Sen kautta etsitään kullekin 
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yksilölle sopiva keino kommunikoida, toimia vuorovaikutustilanteissa sekä struk-

tuuri, jota noudattaa arjessa. Kuntoutus on siis pääasiassa arjessa selviytymi-

sen harjoittelua, niin asiakkaalle kuin hänen lähipiirilleenkin. Mitä paremmin yk-

silö ja hänen lähipiirinsä toimivat samojen periaatteiden mukaisesti, sitä pa-

remmin toteutuu yksilön omatoimisuus arjessa. (Autismiliitto 2014.) 

3.2.2.2 Puhehäiriö 

Puhehäiriöllä tarkoitetaan yksilön rajoittunutta kykyä ilmaista itseään puheen 

avulla tai hänen rajoittunutta kykyään ymmärtää toisten puhetta (Arvio & Aalto-

nen 2011, 15 16). Keskeinen osa kehitysvammaisuutta on kognitiivisten taito-

jen heikkous, joiden oleellisena osana ovat myös kielelliset taidot (Launonen, 

2007, 79 80). Tästä johtuen puhehäiriöt ovat kehitysvammaisten keskuudessa 

yleisiä ja ne liittyvät useimmiten yleiseen jälkeenjääneisyyteen, paikalliseen ai-

vovaurioon tai näiden kahden yhteisvaikutukseen. Kehitysvammaisten parissa 

tyypillisiä puhehäiriöitä ovat puheen kypsymättömyys, dysfasia, dysartria ja 

dyspraksia. Puheen kypsymättömyydellä tarkoitetaan kirjaimellisesti sitä, että 

puhe on kielellisesti kypsymätöntä ja lapsenomaista, eikä vastaa kehitystasoa. 

Dysfasia on laaja-alainen puheen ja/tai kielellisen kehityksen viivästymä/häiriö. 

Dysfaatikolle puheen tuottaminen on hankalaa, jolloin hänen puheensa on usein 

vähäsanaista ja epäselvää. Lisäksi hänen on myös vaikea ymmärtää ja toisten 

puhetta. Dysartrialla tarkoitetaan kirjainten tai sanojen ääntämiseen tai puhe-

rytmiin liittyvää häiriötä. Dyspraksialla taas tarkoitetaan puhe-elinten motorisen 

ohjauksen vaikeutta, mikä aiheuttaa puheen epäselvyyden. Vaikeuttaa puhehäi-

riö sitten puheen tuottamista, ymmärtämistä tai näitä molempia, vaikuttaa se 

merkittäviltä osin ilmaisukykyyn vaikeuttaen näin toiminnallisen arjen muodos-

tumista sosiaalisen ympäristön kanssa. (Kaski ym. 2012, 131 133.)  
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4 KEHITYSVAMMA JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

4.1 Mitä ovat vuorovaikutustaidot? 

Toimintaterapeuttisen mallin, Model Of Human Occupation (MOHO), mukaan 

vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan sellaisia toisille suunnattuja toimintoja ja/tai 

prosesseja, joiden avulla pyritään toteuttamaan yksilön ja vastapuolen yhteinen 

toiminnallinen tavoite (Forsyht ym. 1998, 1). Esimerkiksi vaimo viittoo miehel-

leen tarvitsevansa apua vauvan vaipan vaihdossa. Vuorovaikutuksen ollessa 

molemmin puolin toimivaa, ymmärtää mies naisen eleistä ja viesteistä tulla aut-

tamaan puolisoaan. Tällöin lapsi ei herää vaipan vaihtoon ja molempien yhtei-

nen toiminnallinen tavoite, vaipan onnistunut vaihtaminen herättämättä lasta, 

toteutuu. Toimintaterapeuttisesta näkökulmasta vuorovaikutustaitojen kannalta 

keskeistä on siis se, miten yksilö hyödyntää arjessaan vuorovaikutustaitoja suo-

riutuakseen onnistuneesti jostakin toiminnasta (Forsyht ym. 1998, 1).  

Yksilön vuorovaikutus ei välttämättä ole toimivaa, vaikka hän hallitsisi vuorovai-

kutustaitojen eri osatekijät kuten puhumisen, kosketuksen, silmiin katsomisen ja 

kuuntelun. Vuorovaikutuksen toimivuus edellyttää lisäksi, että näitä taitoja osa-

taan käyttää oikealla tavalla, oikeissa yhteyksissä. Lisäksi onnistuneen vuoro-

vaikutuksen edellytyksenä on, että vastapuoli onnistuu lukemaan ja tulkitse-

maan hänelle kohdistettua viestintää oikein. Tämä korostuu erityisesti yksilön 

kommunikoidessa yksinkertaisilla menetelmillä. Tällöin kulloinenkin viesti tulee 

tulkita aina yksilöllisesti kontekstinsa mukaan. Väärin tulkittaessa voidaan yksi-

lön viestit ymmärtää jopa päinvastaisesti kuin hän ne itse tarkoitti, jolloin vuoro-

vaikutuksen alkuperäinen tavoite ei voi toteutua. (Launonen 2007, 134 137.) 

4.2 Kehitysvamman vaikutus vuorovaikutustaitojen osa-alueisiin 

Kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutustaidot ovat usein heikommat suh-

teessa heidän muuhun taitotasoonsa. Liikkuminen ja syöminen voivat sujua 
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mallikkaasti, mutta muun muassa vuorovaikutuksen kannalta oleellisten kielel-

listen taitojen kehitys voi olla poikkeavaa. Tämä johtuu siitä, että kielelliset taidot 

ovat osa kognitiivisia taitoja, joiden kehityksen heikkouteen kehitysvammaisuus 

keskeisesti vaikuttaa. (Launonen 2007, 79 80.) Kognition vaikutuksen lisäksi, 

myös erinäiset kehitysvammaisuudelle tyypilliset liitännäissairaudet voivat vai-

kuttaa negatiivisesti vuorovaikutustaitojen kehitykseen ja toimivuuteen (Arvio & 

Aaltonen, 2001, 91 92). MOHO tarkastelee vuorovaikutustaitoja tarkemmin 

kolmen osa-alueen; non-verbaalin viestinnän, tiedon vaihtamisen ja vastavuo-

roisuuden kautta (Forsyht ym. 1998, 9). 

4.2.1 Non-verbaali viestintä 

Non-verbaali viestintä koostuu fyysisen kontaktin ottamisesta, katsomisesta, 

ilmeistä ja eleistä, kehon liikkeiden ja etäisyyden säätelystä, huomion suuntaa-

misesta sekä asentojen valinnasta. Käytännössä se, miten yksilö katsoo toisia 

ihmisiä, miten lähellä hän heitä seisoo, millä kehon kielellä hän heille viestii ja 

miten hän ottaa heihin fyysistä kontaktia vaikuttavat kaikki vuorovaikutuksen 

toimivuuteen. (Forsyht ym. 1998, 9 10.) Osalla kehitysvammaisista on tyypilli-

sesti erityisvaikeuksia juuri non-verbaalille viestinnälle keskeisten kontaktin 

luomisen ja sen ylläpitämisen osa-alueilla (Launonen, 2007, 80). Kehitysvamma 

itsessään aiheuttaa usein puutteita yksilön sosiaalisissa ja kielellisissä taidoissa 

(Launonen 2007, 77 86). Tämän lisäksi kehitysvammaisuudelle tyypillisillä lii-

tännäissairauksilla voi myös olla keskeinen vaikutuksensa vuorovaikutustaitojen 

haasteisiin. Tyypillinen vuorovaikutukseen vaikuttava liitännäissairaus on autis-

mi. Autismin erinäisistä piirteistä, kuten katsekontaktin välttelystä ja välinpitä-

mättömyydestä toisia kohtaan, kärsii 15 prosenttia kehitysvammaisista (Autis-

mia käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 3.2.2.1 Autismi). (Arvio & Aaltonen, 

2001, 91 92.) Kehitysvammaisten non-verbaali viestintä voi siis olla hyvinkin 

niin sanotusta normaalista viestinnästä poikkeavaa, jolloin yhteisymmärryksen 

ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen toteutuminen voi olla haasteellista (Forsyht 

ym. 1998, 9 10; Arvio & Aaltonen 2001, 91 92). 
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4.2.2 Tiedon vaihtaminen 

Tiedon vaihtamisen osa-alue käsittää ääntämisen, puolensa pitämisen, kysymi-

sen, vuorovaikutukseen sitoutumisen, itsensä ilmaisun, puheen säätelyn, tiedon 

jakamisen, puhumisen ja puheen ylläpitämisen alueet. Toimivan vuorovaikutuk-

sen muodostumiseksi yksilön on osattava jakaa ja vastaanottaa kielellistä in-

formaatiota kunkin sosiaalisen tilanteen vaatimusten mukaisesti. Keskeistä tie-

don vaihtamisessa on se, että yksilö tulee ymmärretyksi ja se, että hän ymmär-

tää itse toisia. Tämän toteutuminen edellyttää yksilöltä yhteisen kie-

len/ilmaisutavan hyvää hallintaa. (Forsyht ym. 1998, 10.) Mikäli yksilö esimer-

kiksi artikuloi epäselvästi, vaihtaa epäjohdonmukaisesti äänensä voimakkuutta 

tai käyttää sanoja väärin keskustelun aikana voi hänen kanssaan olla vaikea 

saada aikaiseksi mielekästä ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta. Yksilön puheen 

ymmärtäminen saattaa tällöin tuntua haasteelliselta ja hänen toimintansa voi 

jopa vaikuttaa aggressiiviselta tai epäsopivalta.  

Tämän tyyppisiä väärinymmärryksiä aiheuttavat usein muun muassa kielellisen 

kommunikaation ongelmat, jotka ovat kehitysvammaisilla varsin yleisiä. Kehi-

tysvammaisista 60 prosentilla on jonkinlainen puheen tai kommunikaation on-

gelma ja heistä 33 prosenttia ei tule riittävissä määrin toimeen kielellisen kom-

munikaation avulla. Tyypillisiä kielihäiriöitä kehitysvammaisilla ovat muun mu-

assa kielen kypsymättömyys, dysfasia, dysartria ja dyspraksia. Lyhyesti sanot-

tuna nämä kielihäiriöt aiheuttavat haasteita vastavuoroisuudelle joko puheen 

tuottamisen, sanojen muodostamisen, puheen ymmärtämisen, tai kaikkien näi-

den tekijöiden kautta. Vaikeuttaapa kielihäiriö edellä mainituista tekijöistä mihin 

tahansa, vaikuttaa se merkittäviltä osin yksilön ilmaisukykyyn. Toimivan vuoro-

vaikutuksen mahdollisuus heikentyy kun osapuolet eivät täysin ymmärrä toisi-

aan. (Kaski ym. 2012, 131 133.)  
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4.2.3 Vastavuoroisuus 

Vastavuoroisuudella tarkoitetaan yhteistyön, mukautumisen, huomion keskittä-

misen, kontaktin ottamisen ja toisten huomioon ottamisen taitoja. Nämä taidot 

ovat keskeisiä erityisesti yksilön tarvitessa toisten apua jostakin toiminnasta 

suoriutuakseen.  Vastavuoroisuuden toimimiseksi, on yksilön myös itse osatta-

va tulkita ja lukea toisia ihmisiä. (Forsyht ym. 1998, 9-11.) Kehitysvammaisille 

ihmisille vastavuoroisuuden osa-alue on usein varsin haastava. Lievästi kehi-

tysvammaiset vielä hallitsevat tämän osion usein melko hyvin, mutta keskivai-

keasti, vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset eivät.  Esimerkiksi vaikeasti kehi-

tysvammaiset ihmiset hakevat kontaktia tarkoituksenmukaisesti lähinnä heille 

tutuissa ja tärkeissä tilanteissa. Tällöinkin vastavuoroisuus ja sen onnistuminen 

nojaa laajalti vuorovaikutuksen toisen osapuolen ymmärrykseen ja taitoon tulki-

ta kehitysvammaisen yksilön viestejä. (Launonen 2007, 83 84.)  

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi vastavuoroisuuden kannalta on tärkeää hal-

lita myös erilaisia tiloihin tai tilanteisiin liittyviä normistoja, jotta toimiminen tois-

ten ihmisten kanssa olisi kulloisellekin tilanteelle mahdollisimman sopivaa (For-

syht ym. 1998, 9 11.) Esimerkiksi Marjan toimiessa lastensa kanssa hän toimii 

äidin roolissa. Tällöin hän huolehtii lapsestaan ja varmistelee onko lapsella 

varmasti tarpeeksi vaatteita päällä ja onko hän varmasti käynyt pissalla ennen 

kuin lähdetään ajamaan mökille. Työpaikalla Marja on työntekijän roolissa, mis-

sä ei välttämättä katsota hyvällä, mikäli Marja varmistelee työtovereiltaan onko 

heidän vaatetuksensa varmasti säähän sopiva, tai koska he ovat viimeksi käy-

neet vessassa. Tällaiset asiat tuntuvat monien mielestä itsestään selviltä, mutta 

kehitysvammaiset ihmiset tulkitsevat maailmaa usein konkreettisemmalla taval-

la. Heillä voi olla vaikeuksia yhdistää aiempia kokemuksiaan ja aiempaa tieto-

aan kulloiseenkin uuteen tilanteeseen.  He eivät välttämättä esimerkiksi tiedä 

miten toimia uudenlaisessa ympäristössä. (Kaski ym. 2012, 153 155.) Kotoa 

opittu kokemus siitä, että on hyvä varmistella onko toisella tarpeeksi vaatetta 

päällä, voi heistä siirtyä työelämään luontevasti.  
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Näiden vuorovaikutustaitoja koskevien kappaleiden pohjalta voidaan todeta, 

että haasteet vuorovaikutustaitojen eri osa-alueilla ovat kehitysvammaisilla var-

sin yleisiä. Nämä haasteet voivat vaikeuttaa toimintaa niin kotiympäristössä kuin 

muissakin sosiaalisissa ympäristöissä. Kotona perheenjäsenet oppivat useim-

miten varsin sujuvasti tulkitsemaan ja ymmärtämään kehitysvammaisen per-

heenjäsenensä tapaa kommunikoida ja viestiä huolimatta vuorovaikutushaas-

teista. Haastavampia ympäristöjä vuorovaikutukselle ovat uudet ympäristöt, jot-

ka eivät tunne kehitysvammaisen yksilön tapoja, eleitä ja puhetyyliä. Tyypillinen 

tällainen ympäristö voi olla esimerkiksi työmaailma. (Launonen 2007, 154 157; 

162 165). Tärkeää on kuitenkin huomioida, että kehitysvamma esiintyy kullakin 

ihmisellä yksilöllisellä tavalla. Näin myös vuorovaikutustaitojen haasteiden vai-

kutus on aina yksilöllistä. (Launonen 2007, 77 86; Kaski ym. 2012, 15 19.) 

4.3 Ympäristön vaikutus vuorovaikutustaitoihin 

Kehitysvamman vaikutus vuorovaikutustaitoihin on oleellinen, mutta tärkeää on 

myös huomioida, kuinka keskeisessä asemassa on ympäristön vaikutus. Vuo-

rovaikutustaidot kehittyvät läpi elämän jatkuvassa vuorovaikutuksessa ihmistä 

ympäröivien sosiaalisten, fyysisten, kulttuurillisten, taloudellisten ja poliittisten 

ympäristöjen kanssa. (Launonen 2007, 81 86; Kielhofner 2008, 85 97.) Erityi-

sen keskeisessä asemassa vuorovaikutustaitojen kannalta ovat sosiaalinen ja 

fyysinen ympäristö. Sosiaalisen ympäristön kyky/kyvyttömyys tukea kehitys-

vammaisen yksilön vuorovaikutustaitojen kehitystä ja niiden aktiivista käyttöä on 

merkittävässä asemassa kehitysvammaisen yksilön vuorovaikutusosaamisen 

kannalta. Näin ollen vanhempien, naapureiden ja muun lähipiirin reaktiot ja tapa 

toimia kehitysvammaisen lapsen tai aikuisen kanssa, vaikuttavat keskeisesti 

vuorovaikutustaitojen kehitykseen ja tasoon. (Launonen 2007, 77 86.) 

Ympäristö voi merkittävissä määrin ratkaista sen oppiiko yksilö, jolla on siihen 

kehitykselliset valmiudet, puhumaan ja toimimaan sujuvasti vuorovaikutukses-

sa. Puhetta ei voi oppia, vaikka siihen tarvittavat valmiudet olisivat olemassa, 

ellei sosiaalinen ympäristö tue ja kannusta yksilön oppimista. Myös vaihtoeh-
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toisten kommunikaatiomenetelmien oppiminen ja niiden hallinta edellyttävät so-

siaalisen ympäristön tukea ja mielenkiintoa. Esimerkiksi viittomien sujuva hallin-

ta on mahdottomuus, mikäli niitä ei yksilön kanssa harjoitella ja käytetä. (Lau-

nonen 2007, 77 86.) Sosiaalisen ympäristön tuella, tai vastaavasti sen puutteel-

la on näin ollen oleellinen merkitys ihmisen vuorovaikutustaitoihin (Kaski ym. 

2012, 15 23).  

Fyysinen ympäristö on vuorovaikutustaitojen kannalta oleellisessa asemassa 

osatekijöidensä puolesta. Muun muassa tilalla ja käytettävissä olevilla esineillä 

voi olla suuri merkitys sille, minkä tasoisesti yksilö elämässään kykenee toimi-

maan vuorovaikutuksessa. (Kielhofner 2008, 86 92.) Monet kehitysvammaiset 

tarvitsevat vuorovaikutuksensa tueksi erilaisia puhetta tukevia ja/tai korvaavia 

keinoja (Launonen 2007, 77 85). Viittomien lisäksi tällaisia voivat olla erilaiset 

kuvakortit, esineet ja puhelaitteet. Nämä keinot mahdollistavat yksilön puheen 

tarvitseman tuen sekä tarpeen mukaan myös puhutun kielen korvaamisen. Il-

man näitä apuvälineitä monen kehitysvammaisen yksilön vuorovaikutusmahdol-

lisuudet olisivat huomattavasti heikommat, tai jopa mitättömät. (KVTL 2013, 

AAC-menetelmät.)  

4.4 Vuorovaikutustaitojen suhde toiminnallisuuteen 

Toiminnallisuus on erottamaton osa yksilön jokapäiväistä elämää. (Kielhofner 

2008, 102 103.) Suuri osa yksilön toiminnallisuudesta tapahtuu vuorovaikutuk-

sessa toisten ihmisten kanssa (Launonen 2001, 6 9; Forsyht ym. 1998, 1). Tä-

mä ei sinänsä ole yllätys, sillä ihmisellä on synnynnäinen tarve olla osana jota-

kin yhteisöllistä, sosiaalista ryhmää (Wilcock 1998, 104). 

Mietitään toiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen suhdetta esimerkin avulla. Sa-

notaan, että Maija Matikainen käy arjessaan säännöllisesti ruokakaupassa 

(tuottavuus). Oletetaan, että Maijalla ei ole omaa autoa, joten hän kulkee kaup-

paan bussilla. Ruokakaupassa Maija ei löydä laktoositonta tuorejuustoa, joten 

hänen on kysyttävä apua kaupan työntekijältä. Kassalla Maijaa muistutetaan 

etukortin käyttämisestä ja toivotetaan ystävällisesti mukavaa loppupäivää. Jo-
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kainen edellä kuvattu tilanne edellyttää Maijalta toimivia vuorovaikutustaitoja, 

joiden avulla hän pyrkii kohti onnistuneen kauppareissun tavoitetta. Asioides-

saan bussikuskin kanssa Maija ylläpitää ja säätelee puhettaan, ottaa kontaktia 

ja toimii yhteistyössä. Bussissa hän puolestaan keskittää huomionsa, lukee 

kanssamatkustajien eleitä ja mukautuu tilanteen mukaan miettiessään mihin 

istuutua. Tarvitessaan apua tuorejuuston löytämiseksi Maija suuntaa huomion-

sa kanssaihmisten vaatetukseen löytääkseen myyjän ja ottaa tähän kontaktia 

sekä kysyy ja jakaa tietoa selvittääkseen tuorejuuston sijainnin. Näiden lisäksi 

kaupassa ollessaan Maijan tulee hallita tietynlaisia normistoja. Maijan tulee tie-

tää, että kaupassa ei sovi huutaa. Hänen tulee myös tietää miten kassalla jono-

tetaan ja toimitaan. Kassalla toimiessaan Maija ylläpitää ja säätelee puhettaan 

keskustellessaan kassatyöntekijän kanssa, vastaa kysymykseen kertoessaan 

hänellä olevan etukortti ja toimii yhteistyössä koko kassatapahtuman ajan. 

Esimerkin kautta huomataan, että jo suoriutuminen näinkin tutusta toiminnasta 

edellyttää vuorovaikutustaitojen käyttöä. Toisen lähestyminen, ymmärrettävä 

sanallinen ilmaisu, toisten kommunikoinnin ymmärtäminen sekä normit ovat 

kaikki oleellisia osia niin vuorovaikutustaitoja, kuin myös arjessa selviytymistä ja 

toiminnallisuutta. Jo toimintaterapeuttinen määritelmä vuorovaikutustaidoista ja 

niiden tarkoituksesta mahdollistaa yhteinen toiminnallinen tavoite kertovat sen.  

(Forsyht ym. 9 11.) 

Vuorovaikutustaitojen ollessa oleellinen osa toiminnallisuutta, vaikuttavat myös 

niissä ilmenevät haasteet oleellisesti toiminnallisuuteen kokonaisuutena. Koska 

kehitysvammaisilla ihmisillä on paljon haasteita vuorovaikutustaidoissa, on hei-

dän sosiaalisella ympäristöllään erityisen suuri merkitys heidän vuorovaikutus-

taitojensa ja toiminnallisuutensa kannalta. Vuorovaikutuksen ja toiminnallisuu-

den toimivuus ja kehitys ovat pitkälti riippuvaisia siitä, miten yksilön sosiaalinen 

ympäristö onnistuu tulkitsemaan ja tukemaan, sekä ymmärtämään kehitys-

vammaisen vuorovaikutuskeinoja. (Kaski ym. 2012, 177 183.) 
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5 TYÖTOIMINTA OSANA KEHITYSVAMMAISTEN 
ELÄMÄÄ 

5.1 Mitä työtoiminta on? 

Useimmat kehitysvammaiset ihmiset eivät kykene työskentelemään normaa-

leissa työolosuhteissa. He nimittäin tarvitsevat työskennellessään usein tukea ja 

kannustusta, sekä ajoittain jopa konkreettista apua, jotta työnteko sujuisi. Tämä 

johtuu esimerkiksi siitä, että heidän voi olla vaikea keskittyä työhön tai heillä voi 

olla vaikeuksia työn teknisessä suorittamisessa. (Kaski ym. 2012, 318 320.) 

Tarvitsemansa tuen vuoksi tarvitsevat kehitysvammaiset vaihtoehtoisia mahdol-

lisuuksia työelämään osallistumiselle. Näistä yksi on työtoiminta, jonka piirissä 

suurin osa (7 700) Suomen työikäisistä kehitysvammaisista (23 000) työskente-

lee. (Verneri 2013.) 

Tarve toimia on ihmiselle luontainen piirre (Kielhofner 2008, 5). Työtoiminnan 

tarkoituksena on edesauttaa tämän piirteen toteutumista, sekä samalla toimin-

nan kautta motivoida ja kuntouttaa yksilöä. Työtoiminnassa toiminta muokataan 

jokaiselle yksilöllisesti vastaamaan juuri hänen tarpeitaan ja taitojaan, ollen toi-

minta sitten toimintakyvyn ylläpitoa, aktivoimista tai kuntoutumista. (Työpajatieto 

2013.) Työtoiminta sijoittuu toimintakeskuksiin, missä työtehtävät ovat useimmi-

ten käsi- ja puutöitä, erilaisia alihankintatöitä sekä erilaisia toimintakeskusten 

sisäisiä toimintoja, kuten keittiö- ja siivoustöitä. Työtoiminnan viikkomäärä ja 

työpäivien pituus määritellään yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti kullekin asiak-

kaalle (Verneri 2013). 

5.2 Vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä 

Huolimatta siitä, onko työyhteisö jossa yksilö työskentelee kooltaan pieni vai 

suuri on se täynnä sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutustilanteita. Se, miten yksi-
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lö suoriutuu näistä vuorovaikutustilanteista ja työpäivästä kokonaisuutena, on 

pitkälti kiinni hänen vuorovaikutustaidoistaan. (Nevalainen 2007, 33 38.) 

Työyhteisö sisältää lukemattoman määrän erilaisia sosiaalisia kontakteja. Osa 

työyhteisön jäsenistä ei voi sietää toisiaan, osa tuskin tuntee toisiaan ja osalla 

on syvä suhde toistensa kanssa. Vuorovaikutussuhteita tämän työyhteisön si-

sällä on paljon, sillä jo neljän ihmisen työyhteisö muodostaa 24 teoreettista vuo-

rovaikutussuhdetta. Työyhteisön runsaan vuorovaikutussuhteiden määrän 

vuoksi on kyky lukea vuorovaikutustilanteita keskeisessä asemassa työelämäs-

sä. Viestintä työpaikalla tapahtuu jopa enemmän eleiden ja ilmeiden kuin sano-

jen kautta. Onnistunut suoriutuminen työelämässä edellyttää siis hyvää taitoa 

tulkita, mihin viestinnällä kulloinkin pyritään. Yksilön ymmärtäessä väärin esi-

merkiksi tärkeässä palaverissa, mitä pomo haluaa hänen sanovan voi väärin 

valituilla sanoilla olla radikaalit seuraukset. Samoin on hyvä muistaa, että myös 

se miten selkeästi yksilö itse viestii ympäristölleen on myös keskeisessä ase-

massa työelämän t ö-

elämässä tuottaa kullekin meistä aika ajoin vaikeuksia. (Nevalainen 2007, 33

41.) 

Aiemmassa kappaleessa (4.2 Kehitysvamman vaikutus vuorovaikutustaitojen 

osa-alueisiin) on kattavasti kerrottu siitä, millä eri tavoilla kehitysvamma vaikut-

taa yksilön vuorovaikutustaitoihin ja niiden toimivuuteen. Huomioiden työyhtei-

sön sosiaaliset edellytykset ja haasteet, ei kehitysvammaisten ihmisten työelä-

mässä ajoittain kaipaama tuki näin ollen ole yllättävä tekijä (Kaski ym. 2012, 

318 320). 

5.3 Työtoiminta toiminnallisuuden tukena 

Erilaiset fyysiset ja älylliset vammat voivat tehokkuuteen keskittyvässä nyky-

yhteiskunnassa helposti eristää yksilöä hänen ympärillään toimivasta sosiaali-

sesta yhteisöstä ja sen toiminnasta (Kielhofner 2008, 94 95). Kehitysvamma 

rajoittaa yksilön yleistä suorituskykyä ja vaikuttaa siten monilta osin myös yksi-

lön toiminnallisuuteen. Esimerkiksi uusien asioiden oppiminen, sisäistäminen ja 
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soveltaminen erilaisissa tilanteissa ovat kehitysvammaisille hankalia ja harjoi-

tusta vaativia osa-alueita. (Kaski ym. 2012, 14 19.)  

Työtoiminnan yhtenä tavoitteena on tukea yksilön toiminnallisuuden ja toimin-

nallisten tarpeiden toteutumista huolimatta hänen toiminnallisista haasteistaan. 

Työtoiminta pyrkii sekä tarjoamaan yksilölle juuri hänen taidoilleen ja haasteil-

leen sopivan tasoisia työtehtäviä, että samalla toimimaan kuntouttavana toimin-

tana. (Kaski ym. 2012, 318 319.) Perusteena kehitysvammaisen yksilön työhön 

ottamiselle ei siis ole yksilön työhön sitoutuminen tai hänen arvonsa tuottavuu-

den näkökulmasta, vaan yksilön henkilökohtainen kuntoutus ja hänen henkilö-

kohtaiset tavoitteensa. Tältä osin työtoiminta eroaa merkittävästi tavallisesta 

työssäkäynnistä. (Kaski ym. 2012, 318 319.) 

Työtoiminta pyrkii edistämään kehitysvammaisten toiminnallisuutta toimimalla 

työtä vastaavana, merkittävänä osana muun muassa toiminnallisen ja sosiaali-

sen elämän sisältöä ja rytmiä. Työtoiminta tukee ja mahdollistaa näin kehitys-

vammaisten toiminnallisuutta paitsi yksilön oman elämän, myös yhteiskunnalli-

sen näkökulman kannalta. (Kairi ym. 2012, 30 50.) Työtoiminta mahdollistaa 

lisäksi erilaisten taitojen ylläpitoa ja oppimista. Työtoiminnassa harjoitetaan loo-

gisesti muun muassa työelämätaitoja, työtehtäväkohtaisia taitoja sekä sosiaali-

sia taitoja. (Kaski ym. 2012, 318.) 

Toimintaterapeuttisen ajatusmallin mukaan mahdollisuus osallistua toimintaan, 

joka tarjoaa sosiaalista osallistumista sitten kotona, koulussa, työelämässä tai 

yhteiskunnassa tukee ja ylläpitää ihmisen terveyttä (AOTA 2008, 629 630).  On 

olemassa useita tutkimuksia työssäkäynnin terveysvaikutuksista, joiden mukaan 

työssäkäyvät ihmiset voivatkin niin psyykkisesti, kuin fyysisesti paremmin kuin 

työelämän ulkopuolella olevat. Työttömät ihmiset ovat vastaavasti todennäköi-

semmin muun muassa ylipainoisia, kärsivät mielenterveysongelmista ja heidän 

alkoholin käyttönsä on runsaampaa.  Näiden asioiden välinen yhteys on kuiten-

kin epäselvä - voivatko työttömät ihmiset huonommin työn puutteen vuoksi, vai 

ovatko he jääneet työelämän ulkopuolelle nimenomaan huonovointisuutensa 

takia? (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 11 19.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA 
TUTKIMUSONGELMAT 

6.1 Tarkoitus 

Työtoiminnasta ja sen merkityksestä kehitysvammaisille käydään nyt paljon 

keskustelua. Mielipiteet jakautuvat sen välillä, onko työtoiminnan tarkoitus jä-

sentää kehitysvammaisten arkea, toimia kuntouttavana toimintana ja/vai mah-

dollistaa yhteiskunnalliseen rakenteeseen osallistuminen. Yleistä linjaa ei tarkoi-

tuksesta ole muodostunut. Tutkimalla työtoimintaa saadaan enemmän infor-

maatiota niin sen tämän hetkisistä hyvistä kuin kehitettävistä puolista. (Kairi ym. 

2012, 30 50; 87 98.) Luotettavia tutkimuksia työtoiminnasta ja sen vaikutta-

vuudesta ei erinäisistä tietokannoista (EBSCO, CINAHL, PEDro, OTDBASE, 

MEDIC) löydy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää onko säännöllisellä työ-

toimintaan osallistumisella vaikutusta kehitysvammaisten vuorovaikutustaitoihin, 

tuottaen samalla alustavaa näyttöä työtoiminnan vaikuttavuuden tasosta. Opin-

näytetyön yhtenä tavoitteena oli lisäksi herättää yleistä mielenkiintoa työtoimin-

nan vaikuttavuuden tutkimista kohtaan.  

Työtoiminnan mahdollista vaikutusta kehitysvammaisten vuorovaikutustaitojen 

tasoon kartoitettiin opinnäytetyössä kehitysvammaisten itsensä, heidän per-

heidensä ja asumisyksiköiden henkilökunnan kokemusten perusteella. Opinnäy-

tetyö rajattiin käsittelemään vuorovaikutustaitojen osa-aluetta, koska vuorovai-

kutustaidot ovat tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä työelämässä ja koska 

useilla kehitysvammaisilla on haasteita juuri tällä osa-alueella (Launonen & 

Korpijaakko-Huuhka 2011, 143 158). 

6.2 Tutkimusongelmat 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin toimintaterapeuttisen mallin, Model Of Human 

Occupation (MOHO), teorian pohjalta luoduin haastattelulomakkein selvittä-
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mään, onko säännöllisellä työtoiminnassa käymisellä mahdollisesti vaikutusta 

kehitysvammaisten asiakkaiden vuorovaikutustaitojen tasoon. Opinnäytetyön 

tutkimusongelmia oli kaksi. Päätutkimusongelmana oli miten säännöllinen työ-
toiminnassa käyminen vaikuttaa kehitysvammaisten vuorovaikutustaitoi-
hin? Sekä, toimeksiantajan mielenkiinnosta aihetta kohtaan alatutkimusongel-

mana oli, eroavatko käsitykset tästä asiakkaan, perheen ja asumisyksikön 
henkilökunnan kesken, jos eroavat, miten? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

7.1 Tutkimusjoukko ja haastatteluiden toteutus 

Opinnäytetyön tutkimusjoukko koostui Apajan toimintakeskuksen asiakkaista, 

heidän perheenjäsenistään ja heidän asumisyksikkönsä henkilökunnasta. Kun-

kin tutkimusjoukon asiakkaan tuli olla osallistunut Apajan toimintakeskuksen 

työtoimintaan säännöllisesti noin vuoden ajan ja heidän aiemman kokemuksen-

sa työtoiminnasta tuli olla joko vähäistä tai olematonta. Tutkimusjoukon asiak-

kaita, heidän perheenjäseniään, sekä heidän asumisyksikkönsä henkilökuntaa 

tuli pystyä haastattelemaan suullisesti koskien aikaa ennen työtoiminnassa 

käymistä ja aikaa työtoiminnan kanssa. Opinnäytetyössä haastateltiin 3 työtoi-

minnan asiakasta, yhtä kunkin asiakkaan perheenjäsentä ja yhtä kunkin asiak-

kaan asumisyksikön henkilökunnan jäsentä. Haastateltavia oli siis yhteensä 9. 

Opinnäytetyön empiirisenä osuutena oli sekä haastattelulomakkeiden luominen, 

että haastatteluiden varsinainen toteutus. Haastattelulomakkeet luotiin hyödyn-

täen MOHO:on pohjautuvaa vuorovaikutustaitoja arvioivaa havainnointimene-

telmää, The Assesment of Communication and Interaction Skills:ä (ACIS:ta). 

ACIS kerää informaatiota vuorovaikutustaitojen tasosta havainnoinnin mene-

telmin toiminnallisen suoriutumisen, kommunikoinnin sekä muuten ihmisten 

kanssa toimimisen aikana. Arviointimenetelmän tarkoituksena on arvioida sai-

rauden, taudin tai vamman, kuten psykiatristen sairauksien, aivovammojen, 

dementian tai kehitysvammaisuuden, mahdollisia vaikutuksia kommunikaatio- ja 

vuorovaikutustaitojen tasoon. (Forsyht ym. 1998, 9 12.) Opinnäytetyössä haas-

tattelulomakkeiden osa-alueiden otsikointi ja haastattelun rakenne luotiin ACIS-

arviointilomakkeen pohjalta. Samoin kuin ACIS:kaan, eivät myöskään opinnäy-

tetyössä käytettävät haastattelulomakkeet pyrkineet antamaan varsinaisia syitä 

haastateltavien vuorovaikutustaitojen mahdollisille puutteille tai poikkeavuuksil-

le, vaan kertomaan miten nämä ilmenevät. (Forsyht ym. 1998, 9). Haastattelu-

lomakkeita luotiin opinnäytetyötä varten kaksi, toinen asiakkaille ja toinen hei-
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dän perheenjäsenilleen ja asumisyksikön henkilökunnalle. Haastattelulomak-

keiden erona ja syynä kahden eri haastattelulomakkeen luomiselle toimi kysy-

mysten muotoilu (Kts. Liitteet 1 & 2).  

Haastattelut toteutettiin kahden kesken rauhallisessa tilassa. Yksi haastatteluis-

ta toteutettiin olosuhteiden vuoksi puhelimitse. Haastattelut äänitettiin haastatte-

lutulosten luotettavuuden lisäämiseksi ja ne litteroitiin myöhemmin saman päi-

vän aikana. Kunkin esitetyn kysymyksen tueksi esitettiin haastattelutilanteessa 

käytännön esimerkki varmistamaan kysymyksen oikein ymmärtäminen. Haas-

tattelun edetessä kysyttiin ensin vuorovaikutustaitojen luonteesta ja laadusta 

tietyn aihepiirin sisällä nykypäivänä ja tämän jälkeen kysyttiin saman aihepiirin 

kysymys koskien tilannetta ennen työtoiminnan alkua. (Kts. Liite 1). Haastatel-

tavien kysymyksiin vastaaminen tapahtui vapaasti.  

7.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen tutkielma. Sille tyypillinen piirre 

on kokonaisvaltainen tiedon hankinta, jossa suositaan sellaisia menetelmiä, 

jotka tuovat esille kunkin tutkimusjoukon jäsenen mielipiteen ja näkökulman 

mahdollisimman laajalta pohjalta. Yksi tällaisista menetelmistä on opinnäytetyön 

tiedonkeruumenetelmäksi valikoitunut teemahaastattelu. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2001, 155.) Teemahaastattelussa on valmiiksi määritelty viitekehyk-

sen kannalta keskeiset teemat ja niitä mahdollisesti tukevat tarkentavat kysy-

mykset. Vastaaminen näihin teemoihin tapahtuu kuitenkin täysin avoimesti il-

man määriteltyjä vastausvaihtoehtoja, mikä mahdollistaa laajempien ja mahdol-

lisesti myös henkilökohtaisempien vastausten saamisen. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 72 77.) Haastattelun etu tiedonkeruumenetelmänä on sen joustavuus. 

Kysymysten järjestyksen vaihtamisen lisäksi voidaan haastattelutilanteessa ky-

symyksiä tarvittaessa avata ja selkeyttää, sekä kysyä myös tarvittaessa uudel-

leen. Kyseiseen opinnäytetyöhön kyseinen tiedonkeruumenetelmä valikoitui, 

koska kysymyksessä on vähän kartoitettu ja vähän tutkittu alue, jolloin saatavi-

en vastausten suuntaa on vaikea ennustaa. Lisäksi tutkimusjoukon rakenteen 
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vuoksi kysymysten selkeyttäminen on keskeisessä asemassa luotettavien tulos-

ten saamiseksi. Etuna teemahaastattelussa on lisäksi se, että haastateltavat on 

tarvittaessa mahdollista tavoittaa myös myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi 

jatkotutkimusten osalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 192 193.) Opin-

näytetyössä kukin haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna. 
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8 AINEISTON ANALYSOINTI JA TULOKSET 

8.1 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyössä kerätyn aineiston avulla haettiin vastausta siihen, oliko kehi-

tysvammaisten asiakkaiden vuorovaikutustaidoissa tapahtunut jonkinlaista muu-

tosta työtoiminnassa käymisen myötä ja siihen erosivatko näkemykset kyseistä 

aihetta koskien asiakkaiden, perheenjäsenten sekä asumisyksikön henkilökun-

nan kesken. Saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. Analysoinnissa päät-

tely eteni induktiivisesti, missä yksittäiset tutkimustulokset koottiin yhteen, muo-

dostaen saatujen tietojen pohjalta yleistettyä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 

95.) 

Opinnäytetyön aineiston analysointi aloitettiin sisällönanalyysille tyypillisesti pel-

kistämällä haastatteluin saatua informaatiota. Pelkistäminen tapahtui tiivistämäl-

lä nauhoitetuista haastatteluista saatu aineisto osittaisella litteroinnilla, litteroi-

den opinnäytetyön tutkimusongelmien kannalta olennaiset ilmaukset ja karsien 

pois tutkimusongelmien ulkopuolelle jäävät seikat. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 

108 109.) Tässä opinnäytetyössä pelkistämisen jälkeen jäljelle jäivät siis vuo-

rovaikutustaitojen tasoa ja toimivuutta koskevat ilmaukset ja pois karsiutuivat 

esimerkiksi luonteenpiirteisiin liittyvät ilmaukset ja vitsit. Pelkistämisen jälkeen 

aineisto ryhmiteltiin. Käytännössä aineistosta poimituista olennaisista ilmaisuis-

ta etsittiin samankaltaisuuksia, jotka jaettiin luokiksi. Tämän tarkoituksena oli 

entisestään tiivistää aineistoa sisällyttäen sitä yleisempiin käsitteisiin ja näin 

selkeyttäen analysoinnin edistymistä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 110 111.) Täs-

sä opinnäytetyössä luokiksi muodostuivat työelämätaidot, sosiaaliset suhteet ja 

itsenäistyminen. Esimerkkinä luokittelusta, sosiaaliset suhteet-luokka sisälsi 

o-

siaalisempi, rohkaistunut on toisten kanssa, kun saanut töistä kannustusta niin 

h-
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mittelyn jälkeen vielä ikään kuin ryhmittelyn syvempään vaiheeseen, käsitteellis-

tämiseen. Käsitteellistämisellä tarkoitetaan jo luotujen ryhmien yhdistämistä vie-

lä uusiksi, tiivistetymmiksi ryhmiksi vähentäen näin havaintojoukkojen määrä 

mahdollisimman pieneksi. (Tuomi & Sarajärvi 2001, 111; Alasuutari 2014, 42

43.) Kyseisessä opinnäytetyössä en kuitenkaan kokenut tälle edelleen tiivistä-

miselle tarvetta, sillä koin jo tässä vaiheessa havaintojoukon suuruuden sopi-

vaksi. 

8.2 Opinnäytetyön tulokset 

8.2.1 Mikä oli työtoiminnan vaikutus vuorovaikutustaitoihin? 

Opinnäytetyön toteutuksessa tehtyjen haastattelujen avulla kerättiin informaatio-

ta työtoiminnasta ja sen suhteesta vuorovaikutustaitoihin. Haastatteluissa esite-

tyt kysymykset käsittelivät vuorovaikutustaitoja neljän eri kategorian: fyysisen, 

informatiivisen, vastavuoroisuuden ja vapaan sanan kautta. Kustakin kategori-

asta saatiin tietoa, mutta jopa keskeisin aineiston saamisen kannalta oli vapaan 

sanan kategoria. Haastatteluin saatu aineisto tiivistettiin luokiksi analysointia 

varten. Keskeisiksi vaikutusluokiksi vuorovaikutustaitojen kannalta muodostui-

vat työelämätaidot, sosiaaliset suhteet ja itsenäistyminen.  

Työelämätaidot 

Haastateltavien mukaan työtoiminta oli eri tekijöidensä kautta sidoksissa asiak-

kaiden työelämätaitoihin. Työelämätaidoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sel-

laisia vuorovaikutustaitoja, jotka edesauttavat yksilön pärjäämistä työelämässä. 

Suurin osa haastateltavista koki, että työtoiminnan avulla asiakkaat pääsivät 

harjoittamaan sellaisia taitoja, joita oikeassa työelämässä keskeisesti tarvitaan. 

Esille näistä taidoista nousivat asioiden loppuun vieminen, avun pyytäminen, 

kyky kompromissien tekoon, kuuntelu- ja keskustelutaito, toisten huomioiminen, 

toisten auttaminen ja toisten kanssa yhteistyössä toimiminen. Myös vuorovaiku-

tustaitojen ulkopuolelta nousi esille työelämätaitoja koskevia tekijöitä, kuten 

aamulla herääminen ja päivärytmin muodostuminen. Haastateltavien keskuu-
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dessa nousi siis esille useampia työelämätaitoihin liittyviä tekijöitä, jotka he kes-

keisesti linkittivät työtoimintaan. Keskeisessä asemassa oli kokemus ja ajatus 

sen mahdollisuuden tärkeydestä, että kyseisiä taitoja harjoitettiin säännöllisesti 

ja tietoisesti. Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan kokenut, että asiakkai-

den työelämätaidoissa olisi tapahtunut muutosta suuntaan tai toiseen työtoimin-

nassa käymisen myötä.  

Sosiaaliset suhteet 

Haastatteluiden aikana nousi lähes tärkeimpänä työtoiminnan tekijänä esille 

asiakkailla siellä olevat sosiaaliset suhteet. Kaikki haastatteluihin osallistuneet 

mainitsivat ne yhdeksi työtoiminnan tärkeimmäksi asiaksi. Muualla kuin asu-

misyksikössä ja perheen sisällä olevien sosiaalisten suhteiden olemassa oloa 

pidettiin merkittävänä ja vuorovaikutustaitojen kannalta tärkeänä seikkana. Osa 

haastatelluista koki työtoiminnan sosiaalisten suhteiden ylläpitävän vuorovaiku-

tustaitojen toimivuutta ja osa monipuolisuutta. Sosiaalisten suhteiden myötä 

asiakkaiden sosiaalinen verkosto on laajempi, mikä edellyttää mukautumista 

yksilöllisesti kussakin sosiaalisessa tilanteessa. Osa haastatelluista taas piti 

merkittävänä tekijänä näiden vuorovaikutussuhteiden olemassa olemista sekä 

niiden ylläpitävää vaikutusta vuorovaikutustaitoihin. Haastatteluihin osallistu-

neista kaksi olivat sitä mieltä, että työtoimintaan osallistuminen on kehittänyt 

asiakkaan vuorovaikutustaitoja tehden hänestä sosiaalisesti rohkeamman ja/tai 

avaramman. Pääosin haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että työtoimin-

nalla ei ole ollut selkeää kehittävää vaikutusta vuorovaikutustaitoihin vaan sen 

merkitys on ollut lähinnä vuorovaikutustaitoja ylläpitävä. 

Itsenäistyminen 

Haastateltavista yli puolet mainitsi itsenäistymisen olleen oleellinen osa työtoi-

minnan merkitystä. Työtoiminnan koettiin olevan kuin ovi itsenäisempään elä-

mään. Sen koettiin antavan mahdollisuuden osallistua työnteon kautta normaa-

liin arkeen, mahdollistavan rahallisen tulonlähteen ja tuovan täysin perheen ul-

kopuolisia sosiaalisia suhteita. Kahdelle kolmesta asiakkaasta raha oli tärkeä 

motivaation lähde työtoimintaan osallistumisessa. Raha sai aikaan tuntemuksen 
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oman elämän herruudesta ja siitä, että elämässä pärjää omillaan, ilman ainaista 

tuen tarvetta. Haastatteluihin osallistuneista asiakkaista kaksi haaveili työtoi-

minnan toimivan ponnahduslautana oikeisiin töihin pääsemiselle. He toivoivat, 

että työtoiminnan avulla oppisi paitsi työtaitoja, myös sellaista varmuutta työnte-

koon ja sellaisia sosiaalisia taitoja, joiden avulla olisi mahdollista saada esimer-

kiksi työhaastattelussa itselleen työpaikka. Itsenäistymiseen liittyen esille nousi-

vat myös perheen ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden mahdollistuminen työ-

toiminnan myötä. Perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet, uudet ystävät ja tut-

tavat olivat asiakkaille mieluisa, sekä sosiaalisesti rohkaisevana koettu tekijä. 

Sosiaalisen itsenäistymisen vaikutuksia näki hieman yli puolet haastateltavista. 

8.2.2 Erosiko vaikuttavuuden kokemus tutkimusjoukon eri ryhmien välillä? 

Näkemykset työtoiminnan vaikutuksesta vuorovaikutustaitoihin olivat jonkin ver-

ran eroavaisia tutkimusjoukon ryhmien välillä. Asiakkaat itse kokivat, että muu-

tosta ei vuorovaikutustaidoissa ollut tapahtunut oikeastaan millään osa-alueella 

työtoimintaan osallistumisen myötä. Heidän mielestään vuorovaikutustaitojen 

kannalta keskeistä työtoiminnassa oli se, että he olivat saaneet työtoiminnan 

kautta uusia ystäviä ja se, että heillä oli mahdollisuus osallistua työelämään yh-

dessä näiden ystäviensä tai oman työryhmänsä kanssa. Heille työtoiminta oli 

tärkeä sosiaalinen ympäristö, jossa käydä päivittäin, eikä niinkään vuorovaiku-

tustaitoja kehittävä tai harjoittava paikka. Itsenäistymisen osa-alueella asiakkaat 

kuitenkin kokivat tapahtuneen muutosta. Työtoiminnan myötä he kokivat oppi-

neensa olemaan itse enemmän vastuussa ja päättämään itsenäisemmin omista 

asioistaan. Myös työelämätaidot olivat osalle asiakkaille varsin tärkeitä. Heille 

oli sellaiset työ- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla heidän olisi myöhemmin 

mahdollista hakea oikeisiin töihin olivat tärkeitä.  

Perheenjäsenet taas kokivat pääsääntöisesti, että työtoiminnalla on ollut ylläpi-

tävä vaikutus vuorovaikutustaitoihin. Työtoiminnassa on päivittäin sellaisia vuo-

rovaikutustilanteita, jotka muistuttavat miten toimia toisten ihmisten kanssa yh-

teistyössä ja miten huomioida muuten toisia ihmisiä. Tällaisten tilanteiden sään-
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nöllisen toistumisen useimmat vanhemmista kokivat tärkeäksi. Myös työtoimin-

nassa saadut sosiaaliset suhteet ja yhdessä oleminen olivat myös perheen-

jäsenten mielestä tärkeitä. Suurin osa perheenjäsenistä ei kokenut, että työtoi-

minnasta olisi kehittävää hyötyä asiakkaiden vuorovaikutustaitojen suhteen. 

Työtoiminnan tehtävä vuorovaikutuksen näkökulmasta oli heidän mielestään 

lähinnä vuorovaikutustaitojen ylläpito ja siellä olevien sosiaalisten suhteiden 

tuoma rikkaus. Yksi kolmesta vanhemmasta oli sitä mieltä, että työtoiminnalla 

on ollut kehittävä vaikutus asiakkaan sosiaaliselle rohkeudelle, kyvylle toimia 

yhteistyössä ja kyvylle tehdä kompromisseja. 

Asumisyksikön henkilökunnan mielipiteet työtoiminnan ja vuorovaikutustaitojen 

suhteesta kulkivat osittain käsi kädessä perheenjäsenten ja osittain asiakkaiden 

mielipiteiden kanssa. Myös heidän mielestään työtoiminta ylläpiti asiakkaiden 

vuorovaikutustaitoja ja myös he pitivät erityisenä etuna niitä sosiaalisia suhteita, 

jotka työtoiminnassa olivat syntyneet. Asumisyksikön henkilökunta nosti esille 

myös työtoiminnan tärkeyden asiakkaiden itsenäistymisen kannalta. Suurin osa 

asumisyksikön henkilökunnasta oli sitä mieltä, että työtoiminta antoi merkittävis-

sä määrin tietoa ja kokemusta asiakkaille siitä, millaista on elää omillaan ja huo-

lehtia itsestään. Tämän asumisyksikön henkilökunta koki sosiaalisten suhteiden 

lisäksi varsin merkittäväksi osaksi työtoimintaa. Selkeää kehitystä itsenäistymi-

sessä he kokivat olevan havaittavissa yhdellä kolmesta asiakkaasta. 

8.3 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tulosten pohjalta voidaan todeta, että säännöllisen työtoimintaan 

osallistumisen voidaan katsoa ylläpitävän vuorovaikutustaitoja. Osalla asiak-

kaista vuorovaikutustaidoissa oli jossakin määrin viimeisen vuoden aikana ta-

pahtunut myös edistystä. Ainakin osan edistyksestä osa tutkimusjoukosta koki 

pohjautuvan nimenomaan työtoiminnan vaikutuksiin. Vaikuttajia viimeisen vuo-

den sisällä oli kuitenkin useampia kuin pelkkä työtoiminta, eikä tästä näin voida 

vetää johtopäätöstä, että muutos positiivisempaan suuntaan olisi johtunut yk-

sinomaan työtoiminnasta. Merkittäviä vaikuttajia työtoiminnan lisäksi olivat 
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muuttuneet asumisolosuhteet ja mahdolliset psyykkisen tilan vaihtelut. Vaikka 

työtoiminta ei suoranaisesti vaikuttanut positiivisesti tai negatiivisesti vuorovai-

kutustaitojen tasoon, voidaan kuitenkin kyseisen tutkimusjoukon sisällä työtoi-

minnan katsoa olevan vuorovaikutustaitojen kannalta vaikuttava tekijä. Tutki-

musjoukon sisäisesti tuli useampaan otteeseen eri ryhmien sisällä esille ajatus 

siitä, että työtoiminnassa käymisen koettiin olevan hyväksi vuorovaikutustaitojen 

tason ylläpitämisen kannalta. Työtoiminta mahdollisti asiakkaille myös laajem-

man sosiaalisen ympäristön, mitä pidettiin erittäin positiivisena tekijänä. Vuoro-

vaikutustilanteiden lisääntyessä, harjoittuivat myös vuorovaikutustaidot. Myös 

tiettyä varmuutta omiin vuorovaikutustaitoihin voidaan työtoiminnan katsoa tuo-

neen tämän tutkimusjoukon asiakkaiden kohdalla. Työelämätaitojen kohdalla oli 

työtoiminnan vaikutus enemmänkin vuorovaikutustaitoja herättelevä. Sen avulla 

saatiin asiakkaissa heräämään ajatus siitä, minkälaisia vuorovaikutustaitoja 

työelämässä oikein tarvitaankaan. Nämä taidot olivat tutkimusjoukon asiakkailla 

kyllä olemassa, mutta työtoiminnan avulla näiden taitojen merkitys ja tarkoitus 

korostuivat ainakin osalle asiakkaista.  

Tämän tutkielman pohjalta voidaan työtoiminnalla siis katsoa olevan ylläpitävä 

vaikutus vuorovaikutustaitoihin. Työtoiminnassa on sellainen sosiaalinen ympä-

ristö, joka mahdollistaa vuorovaikutustaitojen aktiivisen ja säännöllisen harjoit-

tamisen. Vuorovaikutustaitoja harjoittamalla säilyvät vuorovaikutustaidot toden-

näköisemmin entisellä tasollaan, eivätkä todennäköisesti ainakaan pääse hei-

kentymään. Vuorovaikutustaidoissa ei työtoiminnassa käynnin aikana kuiten-

kaan ole tapahtunut sellaista kehitystä, heikkenemistä tai muuta muutosta, että 

sitä voitaisiin selkeästi tulkita työtoiminnasta johtuvaksi ja näin laskea opinnäy-

tetyön tulokseksi. 
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9 POHDINTA 

9.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys 

Tutkimuksen edetessä ensimmäinen eettinen tilanne syntyy jo aiheen valinnas-

ta. Aiheen valinnassa tulee ottaa huomioon sen aiheellisuus  onko kyseisen 

asian tutkimiselle olemassa aiheellisia perusteita. (Kylmä & Juvakka 2007, 143

146.) Tässä opinnäytetyössä aiheen valinta perustui työtoiminnan tutkimustar-

peelle. Työtoiminnan vaikuttavuudesta tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta se olisi 

myös tulevaisuudessa vaihtoehtona kehitysvammaisten työllistymiselle (Kairi 

ym. 2012, 30 50; 87 98). Keskittyminen erityisesti vuorovaikutustaitoihin taas 

pohjautui löydettyyn kirjallisuuteen, jonka mukaan vuorovaikutustaidot ovat 

oleellinen osa työelämää ja muuta toiminnallisuutta (Launonen 2001, 6 9; Ne-

valainen 2007, 33 38). 

Tärkeää on pohtia myös tutkielman seurauksia tutkimusjoukolle  voiko tutki-

muksesta seurata osallistujilleen jotakin haitallisia seurauksia. Myös haastatte-

lutilanne tulee arvioida - onko tilanne rauhallinen ja ovatko kysymykset siten 

laadittuja, että ne eivät ole haastateltavalle vihjailevia, loukkaavia tai ahdistavia. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 143 147, 153 154.) Tässä opinnäytetyöprosessissa 

tutkimusjoukon henkilöllisyydet eivät olleet julkisia. Haastattelut suoritettiin kah-

denkesken ja haastatteluiden litterointi toteutettiin koodinimillä, suojellen haas-

tateltujen yksityisyyttä. Kysymykset olivat avoimia ja haastateltavat saivat vasta-

ta niihin haluamallaan tavalla. Lisäksi saatujen tulosten analysoinnissa ja työn 

raportoinnissa haastateltujen kertomat kokemukset käsiteltiin nimettömästi eikä 

esitettyjä käytännön esimerkkejä linkitetty tiettyihin yksilöihin, vaan ne esitettiin 

satunnaisessa järjestyksessä.  

Tutkimuksen kannalta tietyn tutkimusmenetelmän valinnan täytyy aina olla pe-

rusteltua. Saadaanko valitulla tutkimusmenetelmällä varmasti mahdollisimman 

todenmukaisia tuloksia. (Kylmä & Juvakka 2007, 146.) Tässä opinnäytetyössä 
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haastattelu valittiin perustellusti aineistonkeruumenetelmäksi aiheen aiemman 

tutkimattomuuden vuoksi. Uuden tutkimuskohteen kohdalla vastausten suuntaa 

on lähes mahdotonta ennustaa, jolloin haastattelu menetelmänä mahdollistaa 

mahdollisimman luotettavien vastausten saamisen. Tutkimusjoukon mahdollis-

ten vuorovaikutushaasteiden vuoksi mahdollisuus kysymysten selkeyttämiselle 

oli myös keskeisessä asemassa luotettavien tulosten saamisen edistämiseksi. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 192 193.) 

Raportointivaiheessa herää eettinen ajatus koskien oikeudenmukaisuutta. Tutki-

jalla on velvollisuus kertoa totuus siitä, mitä hän on tutkimuksellaan saanut sel-

ville. Samoin hänellä on velvollisuus suojella tutkimusjoukon jäseniä. Mikä on 

sopiva määrä suojelua voi usein olla suurin eettinen kysymys. (Kylmä & Juvak-

ka 2007, 154 155.) Opinnäytetyössäni pyrin mahdollisimman totuudenmukai-

sesti tuomaan ilmi haastatteluin selvinneet asiat suojellen kuitenkin täysin haas-

tateltujen yksilöiden yksityisyyttä. 

Luotettavuus 

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sitä, kuinka totuudenmukais-

ta tietoa tutkimuksella on onnistuttu tuottamaan (Kylmä & Juvakka 2007, 127). 

Yksi luotettavuuden osa on uskottavuus, jolla tarkoitetaan sen todentamista, 

että esitetyt tutkimustulokset todella vastaavat tutkimusjoukon antamaa tietoa 

tutkimusaiheesta. Yksi tapa uskottavuuden todentamiselle on triangulaatio, mitä 

hyödynnettiin myös tässä opinnäytetyössä. Triangulaatiolla tarkoitetaan sitä, 

että tutkimuskohdetta käsitellään useamman näkökulman kautta, jotta suhde 

todellisuuteen olisi mahdollisimman realistinen. (Kylmä & Juvakka 2007, 128

129.) Tässä opinnäytetyössä triangulaatio toteutui haastattelemalla samasta 

aiheesta asiakkaita, perheenjäseniä ja asumisyksikön henkilökuntaa. Kaikille 

tutkimusjoukon ryhmille esitettiin samat kysymykset koskien vuorovaikutustaito-

ja. 

Seuraava luotettavuuteen vaikuttava tekijä on vahvistettavuus. Vahvistettavuu-

della tarkoitetaan tutkimusprosessin kirjaamista siten, että toisella tutkijalla olisi 

tarvittaessa myöhemmin mahdollisuus analysoida samaa aineistoa. (Kylmä & 
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Juvakka 2007, 129.) Opinnäytetyön vahvistettavuutta lisäsi haastattelulomak-

keiden käyttö, joiden avulla saman tutkimusaiheen kartoittaminen myöhemmäs-

säkin vaiheessa onnistuisi vastaavalla tavalla kuin tässä tutkielmassa. Haastat-

teluiden äänitys ja litterointi mahdollistavat myös tämän hetkisen toisen tutkijan 

tulkinnan aineistosta, mutta opinnäytetyön päättymisen jälkeen tämä ei enää 

onnistu, sillä aineisto hävitetään luottamussyistä.  

Opinnäytetyötä tehdessäni koin olevani aiheen suhteen reflektiivinen. Käytän-

nössä tämä siis tarkoittaa sitä, että tiesin omat ajatukseni ja olettamukseni tut-

kielman aiheesta lähtiessäni prosessia viemään eteenpäin. (Kylmä & Juvakka 

2007, 129.) Oman näkemykseni mukaan en antanut aiempien omien näkemys-

teni vaikuttaa tutkielman tulosten tulkintaan. Myönnän kuitenkin, että ajoittain 

olin jopa hämmästynyt siitä, kuinka vähän konkreettista kehittävää vaikutusta 

työtoiminnalla vuorovaikutustaitoihin oli. 

Siirrettävyys on myös yksi osa luotettavuutta, jolla tarkoitetaan tutkimustulosten 

siirrettävyysmahdollisuutta toisiin vastaaviin tilanteisiin. Siirrettävyys mahdollis-

tuu tutkijan antaessa tutkielmassaan riittävästi tietoa tutkimusjoukon taustatie-

doista, sekä mahdollisesti myös merkittävistä ympäristöistä. (Kylmä & Juvakka 

2007, 129.) Tässä opinnäytetyössä kuvailin mielestäni riittävän tarpeeksi tutki-

musjoukon asiakkaita. Asiakkaista kerroin heidän kehitysvammadiagnoosinsa, 

sekä historiansa suhteessa työtoimintaan. Muut muuttujat, kuten liitännäissai-

raudet, perheolot ja iän jätin tästä tutkielmasta sivuun, sillä koin että tutkittaessa 

kyseistä aihetta ne eivät olleet oleellisia tekijöitä. Samoin perheenjäsenten ja 

asumisyksikön henkilökunnan tarkemman kuvailun ja historian esittelyn jätin 

vähemmälle arvolle ja kerroin heistä tämän tutkielman kannalta oleellisen asian; 

ketä he olivat asiakkaille. Koen, että antamillani tiedoilla tämä tutkielma olisi 

hyvin siirrettävissä toisiin vastaaviin tilanteisiin. 

9.2 Opinnäytetyön toteutuksesta 

Opinnäytetyön aiheen valinta tapahtui yhdessä opinnäytetyön toimeksiantajan 

kanssa. Alku lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että työtoiminnan vaikuttavuudesta 
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toiminnallisuudelle tarvittaisiin kipeästi näyttöä. Toiminnallisuuden ollessa varsin 

laaja osa-alue ja minun tehdessäni opinnäytetyötä yksin, tiivistettiin tutkielma 

luotettavuuden lisäämiseksi koskemaan työtoiminnan vaikuttavuutta vuorovai-

kutustaitoihin. Koin tämän viisaana vaihtoehtona suhteutettuna mahdollisiin re-

sursseihini. 

Viitekehyksen teoriaa varten, etsin tietoa tutkielman aiheesta niin kirjastojen ja 

internetin materiaaleista kuin omienkin kirjojeni materiaalista. Viitekehystä var-

ten yritin etsiä myös tutkimuksia erinäisistä lähteistä, tässä kuitenkaan onnistu-

matta. Samoin toimintaterapia-aiheista kirjallisuutta aiheesta on niukasti. Näistä 

tekijöistä huolimatta koen teoriaosuuteni kokonaisuutena varsin toimivaksi. Teo-

ria muodostui niin ammattikirjallisuudesta, järjestöjen omista artikkeleista kuin 

myös yleisemmästä kirjallisuudesta. Teoria käsittelee mielestäni näin hyvin ja 

kattavasti tutkielman aihetta. 

Haastattelupohjat luotiin ACIS- arviointilomaketta hyödyntäen. Koen, että tästä 

oli tutkielmalle niin hyötyä kuin haastettakin. Arviointilomakkeen otsikointia hyö-

dyntäen olivat kysymykseni vuorovaikutustaitoja koskien varsin kattavat ja laa-

jat. Näin käsiteltyä tulivat myös sellaiset osa-alueet, joita normaalisti ei välttä-

mättä vuorovaikutustaitoihin yhdistettäisi, kuten etäisyys toiseen ihmiseen tai 

tapa ottaa fyysistä kontaktia. Näin tietoa vuorovaikutustaitojen toteutumisesta 

saatiin varsin laajasta näkökulmasta. Kysymysten asettelu saattoi tosin haasta-

teltavien mielestä olla ajoittain jopa haasteellinen. Kysymyksiin vastaaminen 

vaati ajoittain paljon pohdintaa ja osaan aiheista haastateltavat eivät olleet kiin-

nittäneet arjessa minkäänlaista huomiota. Lopun avoimella kysymyksellä saatiin 

jopa parhaiten tietoa tutkimusongelmien kannalta. Haastattelulomake olisi mah-

dollisesti ollut parempi luoda kokonaisuudessaan avoimemmaksi siten, että ky-

symykset eivät olisivat olleet niin tarkkoja. Näin vastaaminen olisi mahdollisesti 

tapahtunut entistä laajemmin ja tietoa olisi mahdollisesti saatu enemmän. 

Haastatteluiden toteutukseen varasin reilusti aikaa, jolloin haastateltavat saivat 

rauhassa vastata kysyttyihin kysymyksiin. Esimerkein täsmensin lisäksi haasta-

teltaville kysymäni kysymykset. Koen, että esimerkit varmistivat sen, että jokai-

nen tutkimusjoukon jäsen ymmärsi kysymykset samalla tavalla, jolloin vastauk-
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set olivat tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia. Haastattelutilanteiden 

nauhoitus oli mielestäni paras tapa saada varmimmin kaikki informaatio ylös. 

Näin haastattelut etenivät lisäksi jouhevasti, eikä muistiinpanojen kirjoittaminen 

häirinnyt haastatteluiden etenemistä. Litteroidessani nauhoitukset tuli saatu in-

formaatio myös hyvällä tavalla kerrattua. Mielestäni kysytyt kysymykset ja anne-

tut esimerkit eivät olleet suuntaan tai toiseen johdattelevia. 

Aineiston analyysin koin tutkielmassa hankalana osuutena. Saadun informaati-

on ryhmittely ja tiivistäminen oli monimutkaista, sillä koin jokaisen tiedon pala-

sen olevan työtoiminnan vaikuttavuuden kannalta tärkeä tekijä. Tutkielmassa 

kuitenkin keskityttiin vaikuttavuuteen vuorovaikutustaitojen osalta, mihin myös 

ryhmittely oli saatava rajatuksi. Alun kankeuden jälkeen koen kuitenkin, että 

analyysistä tuli hyvin vuorovaikutustaitoihin keskittyvä ja niitä kuvaava. Toivon, 

että tekemäni tutkielma herättäisi kiinnostusta työtoiminnan vaikuttavuuden laa-

jemmalle tutkimiselle. Alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia työtoiminnan vaikutta-

vuutta toiminnallisuuteen, mikä voisi hyvinkin olla se, mihin tutkielmani jälkeen 

seuraavat tutkijat voisivat edetä. 
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