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1 JOHDANTO 

 
 
Opinnäytetyöni käsittelee KVPS Tukena Oy:n Hyvinkäällä sijaitsevan Lounatuulen 

palvelukodin henkilökunnan käytössä olevia hyviä ja toimivia käytäntöjä kehitysvam-

maisen asiakkaan itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutu-

miseen ja mahdollistamiseen. Työni toimii myös kehittämistyönä ja nostan esille hen-

kilöstöltä tulleita kehittämisideoita ja parannusehdotuksia edellä mainittujen asioiden 

toteutumiseksi. Yhtenä tavoitteenani tätä opinnäyteyötä tehdessäni oli saada henki-

lökunta ajattelemaan ja itse kehittämään omaa työtään, tämän ajattelun kautta koin 

heidän samalla myös vahvistavan omia arvojaan.  

 

Jokaisella ihmisellä kuuluisi olla oikeus päättää ja vaikuttaa omien kykyjensä ja mah-

dollisuuksiensa mukaan omiin asioihinsa. Lounatuulen palvelukodissa asiakkaat ovat 

paljon apua ja tukea tarvitsevia, osa syvästi vaikeavammaisia. He kaikki tarvitsevat 

yksilöllisesti apua itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumiseen. Hyvin moni 

asia heidän elämässään on täysin riippuvainen henkilökunnan avusta ja toimintata-

voista. Osana hyvää elämää on yhteisöön kuuluminen, siihen kuuluu hyvin vahvasti 

myös ihmissuhteet ja niiden ylläpitäminen. Tämä on suurelle osalle miltei mahdotonta 

ilman apua, avun tarvitsemisen ilmaiseminenkin tuottaa monille vaikeuksia. Hyvään 

ja laadukkaaseen elämään pitäisi kuulua mahdollisuus saada vaikuttaa jokapäiväi-

siin, joistakin jopa hyvinkin pieniltä tuntuviin asioihin jotka parantavat yksilön omaa 

elämänlaatua.  

 

KVPS Tukena Oy:n arvoihin kuuluu hyvin vahvasti asiakkaan itsemääräämisoikeus, 

osallisuus ja yhteisöllisyys. Opinnäytetyöni pyrkii nostamaan esille konkreettisesti, 

mitä nämä arvot tarkoittavat ja miten ne näkyvät asiakastyössä Lounatuulen palvelu-

kodissa. Aineisto kehittämistyötäni varten on kerätty työyksikön henkilökunnalta, heil-

lä on paras näkemys omaan työhönsä, sen vahvuuksiin ja heikkouksiin. Tietoperus-

tana työssäni on käytetty kirjallisuutta kehitysvammaisuudesta, osallisuudesta, yhtei-

söllisyydestä sekä itsemääräämisoikeudesta.  
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2 ORGANISAATION ESITTELY, KVPS TUKENA OY 

 

 

KVPS Tukena Oy on valtakunnallinen omaisjärjestötaustainen kehitysvammaisille ja 

muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille suunnattujen palvelujen tuottaja ja kehittä-

jä. KVPS Tukena Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2007 ja sen on Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiön ostotoimintaansa varten perustama palveluntuottaja joka toimii valta-

kunnallisesti. Tukena tuottaa ja kehittää asumis-, päivätoiminta-, tilapäis- ja tukiasu-

misen palveluita, sekä henkilökohtaista apua paikallisen ja alueellisen kiinnostuksen 

ja tarpeen mukaan.  

 

Palvelut perustuvat yksilöllisen avun ja tuen määrittelyyn. Asiakkaiden osallisuutta 

korostetaan jo palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa. Tukenan mukaan asiak-

kaiden hyvän elämän perusta on ihmisoikeuksien kunnioitus, tämä ajatus toimii kes-

keisenä toimintaa ohjaavana arvona. Tukena Oy on myös ollut mukana yhtenä asian-

tuntijatahona VIA-projektin (Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa 2011–2014) 

vammaisten ihmisoikeudet käsikirjan laatimisessa. Projektin tavoitteena on nimen-

omaan kartoittaa ja parantaa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista asumisyksi-

köissä (VIKE – Vammaisten Ihmisoikeuskeskus 2015b) 

 

Palvelutoiminta perustuu kuntien ja Tukenan solmimiin ostopalvelusopimuksiin. 

Asumis-, päivätoiminta- ja tilapäispalveluita järjestetään joko Kehitysvammaisten Pal-

velusäätiön rakentamissa palvelukodeissa tai muissa tarkoitukseen sopivissa ja niille 

varatuissa tiloissa. Palveluiden ensisijaisia ostajia ja rahoittajia ovat siis kunnat. Muita 

keskeisiä yhteistyökumppaneita asumispalveluita suunniteltaessa, rahoitettaessa ja 

tuotettaessa ovat sosiaalipalveluja tuottavat järjestöt, kuntayhtymät, pankit ja vakuu-

tusyhtiöt (Tukena 2015). 

 

 

2.1 Lounatuulen palvelukoti 

 

Lounatuulen palvelukoti sijaitsee viihtyisällä omakotialueella Hyvinkäällä ja on yksi 

Tukenan palvelukodeista. Lounatuuli on valmistunut vuonna 2002 ja on ensimmäinen 

KVPS Tukena Oy:n ylläpitämistä pienimuotoisista palvelukodeista. Lounatuuli tarjoaa 
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oman kodin yhdelletoista paljon tukea tarvitsevalle aikuiselle, sekä mahdollisuuden 

tilapäisasumiseen.  

 

Lounatuulessa palveluasumisen tavoitteena on asukkaan päivittäin tarvitseman yksi-

löllisen avun ja tuen tarjoaminen, sekä mahdollisimman kodinomainen asuminen. 

Palvelukodissa järjestetään kuntouttavaa päivätoimintaa sekä omille asukkaille, että 

lähiseudun muille kehitysvammaisille ihmisille. Luonteeltaan päivätoiminta on koko-

naisvaltaista alkaen asukkaan aamuheräämisestä ja päättyen illalla nukkumaan me-

noon. Molempien, päivätoiminnan ja asumisen, tavoitteena on asukkaan hyvä ja laa-

dukas elämä. Lounatuulen palvelukodin asiakkaat ovat kaikki täysi-ikäisiä. 

 

Palvelukodin tilat on jaettu erikseen päivätoiminta- ja asuintiloiksi. Kulkuyhteys näi-

den tilojen välillä on sisäkautta. Asuintilat koostuvat kahdesta kuuden hengen koti-

ryhmästä. Omien huoneiden lisäksi kummassakin kotiryhmässä on yhteiset ruokailu-

tilat ja olohuone asukkaiden yhdessäoloa varten. Päivätoimintatilat sisältävät keittiön 

sekä tietokone-, kädentaito-, musiikki-, rentoutumis- ja elämyshuoneen. Asukkaiden 

fysioterapiaa ja motorisia harjoituksia varten on myös tilava ja hyvin varusteltu liikun-

tahuone.  Kaikki palvelukodin tilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa ja ovat esteettö-

mät.  

 

Lounatuulen palvelukoti järjestää myös tukiasumisen palveluna henkilökohtaista 

avustajatoimintaa, toiminta tarjoaa omissa asunnoissaan asuville kehitysvammaisille 

ihmisille mahdollisuuden tukeen ja apuun ympärivuorokautisesti.  
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3 KEHITTÄMISTYÖN VAIHEET 

 

 

Opinnäytetyötäni suunnitellessani minulla oli selkeä ajatus siitä, että haluan tehdä 

jonkin kehittämistyön kehitysvamma-alalle. Asiaa mietittyäni tulin siihen tulokseen, 

että oman ammatillisen kasvuni kannalta hedelmällisin paikka työni tekemiseen on 

oma työpaikkani. Olen ollut opinnäytetyön tekemisen ajan vanhempainvapaalla 

omasta työstäni, koen sen helpottaneen prosessia niin minun, kuin haastattelemani 

työyhteisön kannalta. Vanhempainvapaan vuoksi olen ollut poissa työyksikössä pyö-

rivästä arjesta, mutta kuitenkin paikka, asiakkaat ja toimintatavat ovat minulle tuttuja.  

 

Pohjakoulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, olen valmistunut kyseiseen 

tutkintoon Haapaveden Opistolta vuonna 2002. Aiemmin työskentelin useita vuosia 

nuorisotyökentällä erilaisissa tehtävissä, aina kerho-ohjaajasta osallisuusvalmenta-

jaan. Vuonna 2010 siirryin kehitysvamma-alalle ja aloitin työni palvelukotiohjaajana 

Lounatuulen palvelukodissa. Kokemuksestani nuorisotyössä on ollut hyötyä kehitys-

vamma-alalla, mielestäni ketään ihmistä ei tule leimata tai lokeroida heidän kehitys-

vammansa kautta. Jokainen ihminen on yksilö, erityistarpeet tulee toki huomioida 

ohjauksessa, mutta ne eivät määrittele sitä kokonaan. Kehitysvammainen on henkilö, 

jonka kehitys tai henkinen toiminta on häiriintynyt tai estynyt synnynnäisen tai kehi-

tysiässä saadun vian, sairauden tai vamman vuoksi (ICD-10). Selkokielellä voidaan 

sanoa kehitysvamman ilmenevän henkilön ymmärryksen alueella ( Arvio, Aaltonen 

2011, 12). 

 

Tukenan arvot ja visiot kohtaavat minun omien arvojeni kanssa, niiden perustana on 

ihmisen kunnioitus. Osallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat vahvasti edustettuna 

työnantajani visiossa, tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan 

ihmisen osallisuus, hyvä elämä sekä läheisten luottamus. Nämä asiat ovat hyvin lä-

hellä sydäntäni ja pidän niitä erityisen tärkeinä. Asia on ajankohtainen ja lainsäädän-

töä itsemääräämisoikeudesta uudistetaan parhaillaan. Yhteisöllisyys ja ihmissuhteet, 

niiden merkitys ihmiselle ja hänen hyvinvoinnilleen ovat myös asioita joita mielestäni 

ei voi tarpeeksi korostaa ja kehittää. Halusinkin nostaa yhteisöllisyyden yhdeksi tee-

maksi kehittämistyöhöni osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden lisäksi. Kehitys-

vamma-alalla arvostetaan tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän myös muita kuin 
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terveydenhuollon ammattilaisia, silti koen alalla edelleen vallitsevan hyvin hoidollisen 

työotteen. Koen esimerkiksi yhteisöpedagogien osaamisen tarpeelliseksi kehitys-

vamma-alalla, ihmisen hyvään ja laadukkaaseen elämään tarvitaan muutakin kuin 

tietämystä lääkehuollosta ja aseptiikasta. Arvostukseni terveydenhoidon ammattilai-

sia kohtaan on valtava, haluankin korostaa moniammatillisuuden ja erilaisen osaami-

sen tarvetta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia työkentällä.  

 

Halusin kehittämistyöni avulla löytää henkilökunnalla jo käytössä olevia hyviä toimin-

tamalleja ja työskentelytapoja asiakkaan itsemääräämisoikeuden, osallisuuden sekä 

yhteisöllisyyden huomioimiseen, mahdollistamiseen ja edistämiseen. Tavoitteenani 

oli löytää nämä olemassa olevat ja toimivat tavat, parantaa ja vahvistaa niitä, sekä 

mahdollisesti nostaa esille ja kehittää uusia työskentelytapoja. Tavoitteena oli myös 

henkilökunnan aktivointi oman työnsä kehittäjäksi. 

 

 

3.1 Kehittämistehtävä 

 

Työ toteutettiin kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen tutkimuk-

sen tyypillisiä piirteitä on Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran 

mukaan tarkoituksen mukaisesti valittu kohdejoukko, induktiivinen analyysi, ihmisten 

suosiminen tiedon keruun menetelmänä, tutkimuksen mukana muotoutuva tutkimus-

suunnitelma sekä tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mu-

kaan (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2004,155).  

 

Keväällä 2014 valitsin aiheen kehittämistyölleni, tuolloin vaihtoehtona oli myös tutkia 

asiaa Lounatuulen palvelukodin asiakkaiden näkökulmasta, kuinka he itse kokevat 

itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutuvan asumisyksikös-

sään. Päädyin lopulta kuitenkin vaihtamaan ja rajaamaan aiheen henkilökunnan nä-

kökulmasta. Koen, että olisin ollut väärä henkilö tekemään asiakkailta kerätyn aineis-

ton analyysia ja tulkintaa. Usea palvelukodin asiakas kommunikoi jollakin vaihtoeh-

toisella menetelmällä puheen sijasta, riski minun puolueelliselle tai väärälle tulkinnal-

le olisi mielestäni ollut liian suuri. Kerättävän aineiston laajuus ei myöskään olisi mie-

lestäni riittänyt hyvän ja laadukkaan työn tekemiselle. Alusta asti oli myös selvää, että 

halusin työni olevan yksikkökohtainen, ei koko Tukena Oy:n asumispalveluita ja yksi-
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köitä koskeva. Tukenan yksiköt ja niiden palveluiden parissa olevat asiakkaat ovat 

hyvin erilaisia, tarkoituksenmukaisuuden ja työni käytettävyyden kannalta koin par-

haaksi rajata kehittämistehtäväni kohteeksi vain yhden yksikön. Opinnäytetyötä 

suunnitellessani pelkäsin sen, että olen osa Lounatuulen työyhteisöä olevan jotenkin 

taakka. Haastatteluita tehdessäni huomasin asian olevan päinvastoin. Koen, että 

henkilöstön oli helpompi antaa rehellisiä ja hyvinkin itsetutkiskelevia vastauksia juuri 

minulle, entuudestaan tutulle henkilölle.  

 
 

Tutkimuskysymykseni tässä kehittämistyössä on, miten Lounatuulen henkilökunta 

huomioi, mahdollistaa ja edistää asiakkaan itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden toteutumista? Kysymyksen valintaan vaikutti kokemukseni palveluko-

tiohjaajana, aiheen ajankohtaisuus työnantajani näkökulmasta sekä yleisesti. Tuke-

nalla on käynnissä henkilöstölle läheisyhteistyökoulutus missä näitä kyseisiä teemoja 

käsitellään, muutoinkin edellä mainitut teemat kuuluvat Tukenan toimintaa ohjaaviin 

strategioihin ja arvoihin. Koulutuksista ja ajankohtaisuudesta huolimatta, koen Louna-

tuulessa olevan kehitettävää erityisesti yhteisöllisyyden parantamisen kannalta, tämä 

vaikutti vahvasti valintaani tutkimusongelmaa miettiessäni.  

 

Tutkimussuunnitelman kirjoitin kesällä 2014 jolloin hain myös tutkimuslupani KVPS 

Tukena Oy:ltä. Ennen suunnitelman tekoa olin päättänyt aineistonkeräämiseksi käy-

tettävät menetelmät, sekä tehnyt kysymykset henkilöstön haastatteluun. Haastattelut 

pidettiin 25.9.2014–3.11.2014 välisenä aikana. Aineiston analysointi ja kehittämistyön 

raportointi suoritettiin keväällä 2015. 

 

 

3.2 Kehittämistyön menetelmät 

 

Yksilöhaastattelut toimivat yhtenä menetelmänä aineiston keräämisessä. Kävin esit-

telemässä kehittämistyöni Lounatuulen henkilökunnalle henkilöstön viikkopalaverissa 

16.9.2014. Haastattelupyynnön esitin kaikille vakituisille työntekijöille palvelukodin-

johtajaa lukuun ottamatta, sekä pitkäaikaisille sijaisille. Halusin saada haastatteluilla-

ni vastauksia päivittäiseen asiakastyöhön sekä ohjaustehtäviin liittyen, tämän vuoksi 

koin palvelukodin johtajan haastattelemisen työni kannalta epäolennaiseksi, hän toi-
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mii työni yhdyshenkilönä työnantajapuolella. Lounatuulessa on palvelukotityötä teke-

viä vakituisia ohjaajia 14, joista yksi toimii asumisenvastaavana ja yksi päivätoimin-

nanvastaavana, pitkäaikaisia sijaisia 3, yksi oppisopimusopiskelija, sekä palvelukodin 

johtaja. Yksi työntekijöistä ei halunnut haastateltavaksi ja minun lisäkseni perheva-

paalla on yksi vakituinen työntekijä, kaikkiaan yksilöhaastatteluita suoritin siis 13 

kappaletta.  

 

Haastattelut olivat kestoltaan noin 35-50 minuuttia. Haastattelut tehtiin Lounatuulen 

palvelukodissa ja työntekijät kävivät niissä työajallaan. Ryhmähaastattelut eivät olleet 

minulle vaihtoehto, vaikka ajallisesti niiden suorittaminen olisi ollut huomattavasti no-

peampaa. Koen, että ryhmässä välttämättä kaikki eivät olisi saaneet omaa mielipidet-

tään tuotua esiin niin hyvin, kuin yksilöhaastatteluissa. Haastateltavan ryhmän ryh-

mädynamiikka ja valtahierarkia erityisesti vaikuttavat siihen mitä puhutaan ja kuka 

puhuu. Lisäksi koin vastausten rehellisyyden olevan suurempi kahdenkeskisessä 

keskustelussa. Haastateltaville kerroin jokaiselle etukäteen, että heidät haastatellaan 

anonyymeinä ja heidän nimensä ei tule julki muille kuin minulle missään vaiheessa. 

Haastattelumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua, eli teemahaastatte-

lua. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelussa on ominaista se, että jokin 

haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Haastattelija voi vaihdella 

ennalta suunniteltujen kysymysten muotoa, paikkaa ja esittää tarkentavia sekä sy-

ventäviä kysymyksiä. Haastattelurunko on kaikille sama, mutta vastausvaihtoehtoja 

ei ole sidottu mitenkään mihinkään vastausvaihtoehtoihin, jokainen saa kertoa omin 

sanoin. Oleellisinta teemahaastatteluissa on se, että haastattelu etenee tiettyjen kes-

keisten teemojen varassa, yksityiskohtaisten kysymysten ja järjestyksen sijasta. Ih-

misten tulkinnat asioista ja heidän asioille luomat merkitykset ovat keskeisiä, näiden 

merkitysten syntyminen tapahtuu vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi, Hurme 2000, 47). 

Haastatteluissa läpikäydyt teemat ja käsitteiden merkitykset käytiin läpi ennen haas-

tattelun alkua jokaisen kanssa. Haastateltavat pystyivät palaamaan tarvittaessa näi-

hin määrittelyihin ja kysymysrunkoon aina tarpeen vaatiessa. Ennalta kirjoitettu käsit-

teiden määrittely varmisti sen, että jokainen haastateltava sai saman tiedon ja alus-

tuksen kyseessä olevaan teemaan. Kaikki haastattelut nauhoitettiin kokonaisuudes-

saan, sekä tein jokaisesta haastattelusta myös muistiinpanoja helpottamaan myö-

hempää analysointia. Haastateltavat saivat jokainen oman kirjaimen, A-M, tämä kir-
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jain merkittiin muistiinpanoihin ja nauhoitteisiin. Tämä sen vuoksi, että heidän henki-

löllisyytensä pysyy ainoastaan minun tiedossani.(Liite 1/1.)  

 

Haastatteluiden lisäksi käytin apuna aineiston keräämisessä toiminnallista seinätau-

lumenetelmää. Toimitin Lounatuulen palvelukodin henkilökunnan pukuhuonetiloihin 

kolme seinätaulua, teemoina tauluissa oli osallisuus, yhteisöllisyys ja itsemääräämis-

oikeus, yksi teema aina yhdellä taululla. Esittelin seinätaulut ja ohjeistin menetelmän 

käytön henkilökunnalle palaverissa 16.9.2014, samalla kun esitin haastattelupyyntö-

ni. Taulujen tarkoituksena oli herätellä ajatuksia ja mielikuvia ennen haastatteluja. 

Tauluihin sai käydä nimettömänä kirjoittamassa asioita ja eri assosisaatioita mitä ky-

seinen teema toi itselle mieleen. Menetelmän oli tarkoitus toimia henkilökunnan apu-

na teemoihin virittäytymisessä ja niiden pohtimisessa itsekseen ennen haastatteluja.  

Ensimmäinen haastattelu tehtiin 29.9.2014, tuolloin keräsin seinätaulut pois.  

 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analysoinnin tukemiseksi litteroin haastatteluista kokonaisuudessaan viisi 

kappaletta. Jokaisesta haastattelusta kirjoitettiin haastattelutilanteessa myös kattavat 

muistiinpanot, tämä helpotti asioihin palaamista työn analysointivaiheessa. Koko pro-

sessin etenemisen ajan kirjoitin myös päiväkirjaa. Litteroidusta aineistosta ja muis-

tiinpanoista nousi esille usein toistuvia sanoja ja teemoja, nämä toistuvuudet kokosin 

yhteen ja niiden pohjalta tulkitsin ja tein johtopäätöksiä aineistosta.  

 

Analysointivaiheen aloitin suoritettuani kaikki haastattelut. Aineisto järjestettiin teemo-

jen mukaan, pääteemat itsemääräämisoikeus, osallisuus ja yhteisöllisyys, sekä pää-

teemojen alle asettamani alateemat, eli henkilön oma näkemys asiasta, toteuttami-

nen työssä ja työnantajalta saatu tuki. Pääteemojen ja alateemojen alle kerättyjen ja 

lajitellun aineiston avulla suoritin aineistontulkinnan ja johtopäätökset. Apuna tulkin-

nassa käytin päiväkirjaa, sekä haastattelutilanteissa tekemiäni havainnointeja.  

 

Toiminnallisina menetelminä toimineet seinätaulut huomioin myös analysointivai-

heessa. Tauluissa esiintyvät asiat tukivat haastatteluissa saamiani vastauksia. Vaik-
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kakin seinätaulut eivät tuottaneet niin paljoa aineistoa kuin olin toivonut, oli niistä 

apua analyysia ja tulkintaa tehdessäni.  

 

Analyysin ja johtopäätösten tukena toimivat myös omat havaintoni haastatteluista, 

sekä kokemukseni yksikön työntekijänä. 

  

 

4 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 

 

 

Itsemääräämisoikeus on hyvin ajankohtainen ja paljon uutisoitu asia, sitä pohditaan 

paljon mediassakin erityisesti lapsien, kehitysvammaisten ja vanhusten näkökulmas-

ta. Käsite sanana on lähes kaikille tuttu, mutta sen todellinen merkitys ja määritelmä 

voi olla vaikeampi sisäistää. Puhutaan paljon oikeuksista, oikeus tehdä, oikeus sa-

noa, oikeus vaatia. Oikeuksien mukana tulee myös vastuuta. Vastuu tekemistään 

päätöksistä ja niiden seurauksista, tämän vuoksi mielestäni tämäkään asia ei ole niin 

mustavalkoinen ja yksiselitteinen kuin äkkiä ajattelemalla voisi kuvitella. Itsemäärää-

misoikeus kuuluu myös humanistiseen elämänkatsomukseen, jonka juuret ovat antii-

kissa. Kyseessä ei ole siis mitenkään uusia asia, vaikka tietoisuus siitä on levinnyt 

myöhemmin. Kuten Sarvimäki ja Stenbock-Hult kertovat (Sarvimäki, Stenbock-Hult 

2009, 47) humanismi korostaa yksilöä sekä hänen ihmisarvonsa kunnioitusta. Jokai-

nen syntyy ja kuolee yksilönä. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 

kuuluvat ihmisarvoihin, humanistisen ajattelutavan mukaan tämä ihmisarvo kuuluu 

kaikille. Kaikilla on yksilöllinen vapaus ja myös yksilöllinen vastuu. Itsemääräämisoi-

keus tarkoittaa tässä työssä, sekä minulle henkilökohtaisesti, mahdollisuutta valita 

asioita mitä haluaa tehdä, mahdollisuutta tehdä valitsemiaan asioita ja valtaa päät-

tää, missä, milloin ja kenen kanssa nämä asiat toteutuvat. Valintoihin ja valtaan kuu-

luu myös mahdollisuus kieltäytyä.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vuodesta 2001 lähtien laadittu useita selvityksiä 

potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja itsemääräämisoikeudesta (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000) Sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakkaan itsemääräämisoikeus- työryhmä on nähnyt erityisen tärkeänä pak-

koa ja suojatoimenpiteitä koskevien säännösten uudistamisen kehitysvammaisten 
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palveluissa. Suomi on allekirjoittanut 30.3.2007 YK:n yleissopimuksen vammaisten 

henkilöiden oikeuksista, kyseistä sopimusta ei ole kuitenkaan ratifioitu, eli saatettu 

valtionsisäisesti voimaan Suomessa. Tämä vammaisten henkilöiden oikeuksia kos-

kevan sopimuksen ratifioiminen edellyttää muun muassa itsemääräämisoikeuteen 

kohdistuvia rajoituksia koskevien lainsäädännön uudistamista. Pääministeri Jyrki Ka-

taisen hallituksen ohjelman mukaan (22.6.2011) laadittaisiin hallituskaudella 2011–

2015 lainsäädäntö sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudes-

ta ja sen rajoittamisesta. Tavoitteena samaiselle hallituskaudelle olisi myös ratifioida 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Työryhmä on jättänyt 

raporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 4.4.2014, jäämme mielenkiin-

nolla odottamaan kuinka asia etenee ja miten tavoitteissa ja suunnitelmissa pitäydy-

tään.  

 

Lounatuulen palvelukodissa puhutaan myös paljon itsemääräämisoikeudesta ja sen 

toteuttamisesta. Haastatteluja tehdessäni huomasin, että tämä oli kolmesta teemasta 

se selkein henkilökunnan mielestä. Jokaisella oli vahva mielikuva ja mielipide itse-

määräämisoikeudesta, mitä se tarkoittaa, miten se huomioidaan asiakastyössä ja 

kuinka merkityksellinen se on jokaiselle yksilölle. Kuten Sarvimäki ja Stenbock-Hult 

kirjoittavat (Sarvimäki ym. 2009, 137, 138) itsemääräämisoikeus perustuu ajatukseen 

ihmisarvosta. Henkilöllä täytyy olla oikeus elää yksilönä, jolla on oikeus omiin pää-

töksentekoihin omien vakaumustensa ja arvostuksensa pohjalta. Henkilöllä täytyy 

olla itsemääräämisenkyky käyttääkseen tätä oikeutta, mutta esimerkiksi heikentynyt 

päätöksentekokyky ei tarkoita sitä, ettei tämä yksilö voisi tehdä minkäänlaisia pää-

töksiä. Ympärillä olevien ihmisten ja ympäristön täytyy huomioida päätöksentekoky-

vyn suhteuttaminen tehtäviin päätöksiin.  

 

 

4.1 Toimivat käytännöt 

 

Millaisia jo käytössä olevia hyviä toimintamalleja ja työskentelytapoja henkilökunnalla 

on itsemääräämisoikeuden huomioimiseen, tukemiseen ja edistämiseen? Kuten jo 

aiemmin mainitsin, itsemääräämisoikeus aiheutti paljon keskustelua ja pohdintaa 

haastatteluissa. Hyvin nopeasti haastatteluita tehdessäni tuli selkeästi esille henkilö-

kunnan mielipide siitä, että heidän mielestään Lounatuulessa ei ole selkeitä ja yh-
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dessä sovittuja pelisääntöjä ja toimintatapoja itsemääräämisoikeuden varmistami-

seksi ja tukemiseksi. Tästä huolimatta vastauksissa teemaan liittyen oli huomattavaa 

yhteneväisyyttä, samat asiat toistuivat miltei jokaisessa haastattelussa. Luulen tämän 

ainakin osittain johtuvan henkilökunnan yhteneväisistä henkilökohtaisista arvoista ja 

päämääristä. Kaikilla on selkeä visio siitä, miksi täällä ollaan ja miksi tätä työtä teh-

dään, asiakkaan hyvinvoinnin vuoksi.  

 

Ensimmäinen asia mikä tuli mieleen lähes jokaisessa haastattelussa, oli valinnan 

mahdollisuudet. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus valita ja päättää omista asiois-

taan. Jokainen haastateltava kertoi näiden valintojen olevan niin pieniä, kuin suuria-

kin asioita. Esimerkkejä näistä valinnoista kysyessäni, toistui monet arkipäiväiset pie-

net valintatilanteet, mutta mitään suuria valintoja ja päätöksiä ei kukaan nimennyt. 

Kuten Teittinen kirjoittaa (Teittinen 2010, 127) monesti kehitysvammaisen henkilön 

itsemääräämisoikeus voidaan nähdä ”isoihin” valintatilanteisiin liittyvänä, eikä välttä-

mättä edes huomata niitä arkipäiväisiä ja usein toistuvia valintatilanteita. Muista mi-

tättömiltä ja pieniltä tuntuvat asiat voivat juurikin olla niitä suuria ja merkityksellisiä 

valintaa tekevälle. Lounatuulessa käytäntönä on, että jokainen saa valita omat vaat-

teensa, mitä haluaa juoda ruoan kanssa, mitä haluaa itse kaupasta ostaa ja muita 

vastaavanlaisia pieniä, mutta merkitykseltään suuria asioita. Henkilökunnan mukaan 

samat valintamahdollisuudet tulisi tarjota asiakkaille jotka pystyvät sanoin kommuni-

koimaan, sekä niille joilla ei ole sanallista tai jotain vaihtoehtoista keinoa kertoa mieli-

pidettään. Asian toteutumisesta oltiin montaa eri mieltä, monessa keskustelussa tuli 

ilmi, että heidän mielestään kaikki eivät noudata samaa linjaa tässä asiassa. Helposti 

päätetään puolesta, vaikka kaikki tietävät sen olevan huono toimintatapa.  

 

Kyseleminen ja kuunteleminen ovat tärkeitä työkaluja asiakastyössä. Työntekijän täy-

tyy osata muotoilla kysymys tai valittava asia niin, että vastaanottaja ymmärtää mistä 

puhutaan tai mitä valitaan. Puhumattoman asiakkaan kanssa tämä askarrutti montaa 

työntekijää. Pelko siitä, että tulkitset väärin asiakkaan ilmeitä sekä eleitä, on läsnä 

aina. Tärkeässä roolissa tätä tulkintaa tehdessä oli henkilökunnan mukaan asiakkaan 

tunteminen, ja tutustuminen vie tietenkin aikansa.  
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H: Jos asiakas ei kykene kommunikoimaan kuvin tai sanoin, niin miten varmistat tai 

sinun mielestä pitäisi varmistaa, että ne ovat hänen omia mielipiteitään mitkä tulevat 

kuulluksi? 

 

D: Niin, se onkin se kinkkinen kysymys, että miten sen oikeasti varmistaa, että se on 

hänen oma mielipide. Tokihan siinä sitten pitää tuntea se asukas hyvin. Se ihminen 

hyvin, että pystyy kunnolla varmistamaan, että se on hänen mielipiteensä. Eli jos tun-

tee hänet, niin osais tuntea hänen reaktioitaan, eleitään ja ilmeitään eri asioihin. To-

kihan me ei olla ihan varmoja sittenkään ymmärtämiskyvystä, että kuinka haastavia 

asioita ymmärtää ja osaa päättää. Koska eihän he varmaan ole olleet päättämässä 

mitään asioita omaan itseensä liittyen. Voi olla vaikea päättää, että haluaiskohan nyt 

sinisen vai punaisen paidan vaikkapa, jos ei ole koskaan ollut päättämässä mitään. 

Ei ole tarvinnut tai ei ole saanut.  

 

G: Siinä huomioimisessa on tärkeää se, että sä olet itse todella tärkeässä roolissa 

siinä. Miten tulkitset, paino sanalla tulkitset, asukkaan niinku eleitä, ilmeitä ja hänen 

olemistaan. Siinä on todella kyseenalaista hänen itsemääräämisoikeutensa tulkitse-

minen tai miten sitä otetaan huomioon. Hyvin vaikea asia. Koen tosi vaikeana.  

 

Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta kieltäytyä. Jokaisella meistä on omat mielen-

kiinnon kohteet sekä mieltymykset, eikä aina joku mukavakaan asia huvita, vaikka 

siitä olisi aiemmin tykännyt. Muutamassa haastattelussa nousi voimakkaasti esille se, 

että henkilökunnan tulisi pitää välillä enemmän asukkaiden puolia. Tämä puolien pi-

täminen liittyi niin kieltäytymiseen, kuin tasapuoliseen mahdollisuuteen osallistua. 

Lounatuulen palvelukodissa on käytössä yhdyshenkilö toimintamalli, eli jokaiselle 

asukkaalle on nimetty henkilökunnasta oma yhdyshenkilö. Henkilökunnan mielestä 

juuri tämän yhdyshenkilön kuuluisi pitää asukkaan puolia ja toimia tarvittaessa hänen 

äänitorvenaan.  

 

Päätöksentekoon osallistuminen ja oman äänen kuuluviin tuominen kuuluu myös 

vahvasti itsemääräämisoikeuteen, sekä osallisuuteen. Yhdeksi hyväksi toimintata-

vaksi henkilökunta nimesi säännöllisesti tehtävät asukaskyselyt. Kyselyiden tarkoi-

tuksena on saada asukkaiden mielipiteitä ja tuntemuksia heitä itseään koskeviin asi-

oihin ja palveluihin. Kyselyiden tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa, jolloin hen-
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kilökunnan on mahdollista reagoida esille nousseisiin asioihin ja palautteisiin, niin 

negatiivisiin kuin positiivisiin.   

 

Lounatuulen palvelukodissa kunnioitetaan asiakasta, tämä kunnioitus näkyy asiak-

kaiden kohtelussa ja heidän arvostamisessaan. Poikkeavista toimintamalleista ja 

työskentelytavoista huolimatta, jokainen henkilökunnan jäsen huomioi mielestäni asi-

akkaan itsemääräämisoikeuden. Huomioimista voidaan tietenkin aina kehittää ja pa-

rantaa, myös henkilöstö itse toivoi lisää neuvoja ja apua siihen. Toimivia käytäntöjä 

etsiessäni, saattoi haastatellut ensin vähätellä tekemisiään, tai eivät osanneet nimetä 

mitään konkreettista toimintatapaa. Keskustelujen edetessä, esille nousi juuri nämä 

tärkeät arkiset valinnat ja päätökset, kannustetaan valitsemaan vaatteet, ruoat, te-

kemiset ja ylipäänsä valta päättää itseään koskevissa asioissa.  

 

 

4.2 Riskit 

 

Toimivien käytäntöjen lisäksi, halusin henkilökunnan näkemyksen erilaisista riskeistä, 

mitkä heidän mielestään vaikeuttaa itsemääräämisoikeuden toteutumista ja sen 

mahdollistamista. Yhteisten sovittujen pelisääntöjen ja toimintatapojen puute oli hen-

kilökunnan mukaan suuri, ellei juuri se suurin riski asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

toteutumiselle. Maalaisjärjen käyttöä korostettiin, eikä mitään aivan ehdotonta oh-

jenuoraa välttämättä kaivata, mutta suuntaa antavaa ohjeistusta ja ennen kaikkea 

yhdessä sovittua. Jokaisella on omanlaisensa käsitys itsemääräämisoikeudesta ja 

tämä haastatteluiden mukaan johtaa siihen, että toiset saattavat jättää huomioimatta 

asiakkaan oman halun ja toiveen, kun taas toinen työntekijä toimii aivan päinvastoin. 

Vaikeaksi koetaan tunnistaa se raja, milloin asiakkaan päätös on jotenkin vahingolli-

nen hänen turvallisuudelle tai terveydelle ja työntekijällä on oikeus puuttua asiaan ja 

päättää puolesta. Olen samaa mieltä Teittisen (Teittinen 2010, 127) kanssa siitä, että 

kehitysvammapalveluihin sisältyy pyrkimys ja tavoite kehitysvammaisen henkilön tai-

tojen ja kykyjen kehittämiseen ja opetteluun. Tämä ei suinkaan ole väärin, mutta täl-

laisessa toiminnassa on riski, että tämä kehitysvammainen nähdään ja koetaan aina 

henkilönä jolta puuttuu taitoja. Tilanne saattaa helposti kääntyä niin, että henkilökun-

ta alkaa tällöin toimia ikään kuin opettajan roolissa ja ohjaamaan tehtäviä valintoja. 

Pohdintaa aiheutti muun muassa se, kuinka joidenkin asukkaiden vaatevalinnoissa 
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on hyvin poikkeavia toimintatapoja. Osalle ohjaaja valitsee vaatteet ilman mitään ky-

selyitä, osa saa valita itse ja osan valintoja johdatellaan hyvinkin vahvasti. Perustelui-

ta johdatteluun ja puolesta valitsemiseen olivat kiire ja vaatteiden siisteys sekä 

säänmukaisuus. Ymmärrettävää on tietenkin, että kylmällä pukeudutaan lämpimästi 

ja helteellä huomioidaan myös säänmukaisuus, mutta onko muilla oikeus puuttua 

pukeutumiseen joka ei millään tavalla ole vahingoksi asianomaiselle? Jokaisella tulisi 

olla oikeus omanlaiseensa tyyliin ja lempivaatteisiinsa, vaikka ne eivät tyylillisesti 

kaikkia miellyttäisi tai sopisi yleiseen mielikuvaan siististä pukeutumisesta.  

 

Yhteistyö palvelukodin ja omaisten välillä on aktiivista ja pääsääntöisesti hyvin toimi-

vaa. Omaiset ovat tiiviisti mukana läheistensä elämässä, mikä on hyvin tärkeää. 

Omaisten mielipiteet ja päätäntävalta aiheuttaa kuitenkin välillä ristiriitaa. Henkilö-

kunnan mielestä on vaikea puuttua tilanteisiin, missä huomataan omaisen mielipiteen 

jyräävän jollakin tavalla asukkaan mielipidettä. Omaisilla on korvaamattoman tärkeää 

tietoa läheisistään, heidän mieltymyksistään ja heidän henkilökohtaisesta historias-

taan. Kuten meillä kaikilla ihmisillä ja yksilöillä on tapana, mieltymykset ja mielipiteet 

voivat ajansaatossa muuttua. Se mistä ei pitänyt 12 vuotta sitten, saattaa nyt tuntua 

mukavalta ja päinvastoin. Tämän julkituominen ja asiakkaan mielipiteen puolustami-

nen tuntuu välillä haastavalta. Kyseessä olevan työntekijän omat vahvuudet vaikutta-

vat siihen, että kuinka hän pitää asukkaan puolia eriävien mielipiteiden edessä. Tä-

män ei tietenkään pitäisi henkilöityä mitenkään vain osaan henkilökunnasta, vaan 

kaikilla tulisi olla velvollisuus ja vastuu huolehtia asiakkaan oman äänen kuuluviin 

tuomisesta.  

 

H: Onko joitain asioita jotka mielestäsi vaikeuttavat asiakkaan itsemääräämisoikeu-

den kuulemista? 

 

G: Vaikeuttaa? Mä luulisin, että vaikeuttaa ehkä hänen omaisensa tietyissä asioissa. 

Mä näen, että he ovat ehkä luoneet tietyissä tilanteissa semmoisen käsityksen, että 

näin se asia sitten on. Meillä on sit tosi vaikeata lähteä sitten erilaista näkemystä 

miettimäänkään. 

 

A: Se on just se, että asukas on asunu 20 vuotta ensin vanhempien kans kotona ja 

sit muuttanu tänne, niin aina sit peilataan sinne mitä ennen oli ja mistä tykkäs, miten 
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toimittiin ja näin. Kun lapsi on muuttanu tänne, niin nekin on suurin osa asunu yli 

kymmenen vuotta, niin ne omaiset käy täällä kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, 

niin ei ne nykytilanteeseen pysty oikein enää sanoon. Ei ne niinku ajattele, että se 

ihminen voi muuttua ja kehittyä. Et ne ajatukset voi oikeesti muuttua siellä vaikeasti 

kehitysvammaisen ihmisenkin päässä.  

 

Niin tavallaan se, että paljon on varmaan asioita, mitä täälläki vaikka asukas haluais 

jotain. Niin sit ei tehdä, koska tiedetään, et voi tulla sitten taas omaisilta sanomista. 

Et se on välillä aika ristiriitaista. 

 

F: Ei uskalleta aina sanoa vastaan omaisten mielipiteille, pelätään. En tiedä miksi, ei 

siinä ole mitään pelättävää. Ohjaajien kuuluu pitää asukkaan puolta. 

 

Aiemmin jo mainitsin asukkaan eleiden, ilmeiden ja olemuksen tulkinnan aiheuttavan 

ristiriitaisia tunteita ja pelkoa päätäntävallan toteutumisesta. Henkilökunta koki, että 

kommunikaatiotaitojen ylläpitäminen ja parantaminen laskisi riskiä väärin tulkitsemi-

sesta. Vuorovaikutustaitojen merkitystä korostettiin. Asukkaan tunteminen on avain-

asemassa tulkitsemisessa, mutta myös vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien 

aktiivisempaa käyttöä, sekä uusien menetelmien opettelua kaivattiin.  

 

Työnantajalta saatu tuki ja tieto koettiin vähäiseksi. Asiasta puhutaan kyllä, mutta 

käsitteen merkitystä pitäisi avata ja käytännönläheistä ohjeistusta lisätä. Henkilökun-

ta koki saavansa enemmän vertaistukea ja tietoa työyhteisöstä, henkilökunnan kes-

ken asiasta keskustellaan säännöllisesti. Näissä keskusteluissa ei kylläkään ole mu-

kana koko henkilöstö, vaan aina pieni ryhmä ihmisiä.  

 

Perehdytys koettiin myös puutteelliseksi ja siitä tuntuu puuttuvan yhteinen linjaus, 

saadun tiedon määrä ja laatu riippuu täysin perehdyttäjästä. Tässä kehittämistyössä 

käsiteltävät teemat ja arvot olivat henkilökunnan mielestä juuri sellaisia asioita, joiden 

toteuttamisesta ja toimintamalleista täytyisi olla samanlaiset suuntaviivat perehdytyk-

sissä. Epäjohdonmukainen perehdytys voi näyttäytyä riskinä asiakastyön laadussa. 
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4.3 Kehittämistoiveita 

 

Haastatteluissa nousi suurimpana kehittämistoiveena esille Lounatuulen henkilöstölle 

suunnattu koulutuspäivä. Tämä ehdotus tuli jokaisessa tekemässäni haastattelussa. 

Palvelukodissa tehtävän vuorotyön vuoksi koko henkilöstö ei ole koskaan yhtä aikaa 

paikalla. Viikoittain pidettävät henkilökunnan palaverit koettiin hyväksi ja tärkeäksi, 

mutta niiden avulla ei pystytä tekemään koko henkilöstöä sitouttavia ja yhdessä sovit-

tuja pelisääntöjä palvelukodin asiakastyöhön. Tärkeäksi koettiin se, että koko henki-

lökunta olisi paikalla asioista sovittaessa. Asioiden läpikäyminen yhdessä, arvojen ja 

määritteiden avaaminen ja käytännönläheiset ohjeet sekä toimintamallit olivat niitä 

asioita, mitä henkilökunta kaipasi avuksi työskentelyynsä. Tukenan arvoissa on myös 

nostettu esille työyhteisön sitoutuminen arjessa sovittuihin pelisääntöihin ja siihen, 

että jokainen vaikuttaa omalla käytöksellään yhteisöön.  

 

H: Mahdollistaako työskentely ympäristösi, työaikasi ja sinun tietämyksesi asiasta 

asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttamisen? Kaipaatko jotain työkaluja tai neu-

voja aiheeseen? 

 

J: Ehkä ois hyvä, että joku ulkopuolinen tulis kertomaan ja pitämään jotakin. Koska 

jos ne on tuolla IMS:issä, niin mä veikkaan et puolet meistä ei ees lukis niitä juttuja 

sieltä. Musta ois hyvä, että saatais koko työporukka, siis ihan kaikki koolle ja puhut-

tais näistä asioista. Musta niitä on ihan liian vähän. Ja ehkä sitten niitä semmosia 

yhteisiä pelisääntöjä muutenkin, toimimiseen ja tekemiseen.  

 

G: Kaipaan henkilökunnan kanssa yhdessä asioista sopimisesta ja puhumisesta. Mä 

näen sen niin tärkeänä asiana, että sitä haluaisin kyllä painottaa. 

 

L: Ehkä se kaipais sitä, että istuis koko työyhteisö siihen pöydän ääreen ja keskustel-

tais siitä. Sitä kautta sitten ehkä luotais ne yhteiset säännöt. 

 

B: Koen, että saan sen tuen työkavereilta. Kaipaan neuvoja itsemääräämisoikeudes-

ta, missä menee raja milloin saa puuttua? Pitäisi saada keskustella koko henkilöstön 

kanssa, käytännönläheisiä neuvoja. 



 

 

21
 

 

A: Kyllä mä uskon, että tää työskentely ympäristö ja työaika ja kaikki nämä, niin kyl-

lähän ne antaa sen mahdollisuuden jos sen vaan osaa käyttää oikein. Mutta niinku 

mä jo sanoin, niin semmoset yhteiset pelisäännöt, keskustelut ja sieltähän niitä työ-

kaluja ja neuvoja tulee sitten kun yhdessä mietitään. 

 

Puhutaan kuitenkin työyhteisöstä joka tekee vuorotyötä, ollaan eri aikaan aina paikal-

la. Ei oo semmosia tilanteita, että koko työyhteisö ois ees missään kuukausipalave-

rissa tai jotain, missä oi sees pääsääntöisesti enemmän sitä porukkaa. Kerta vuoteen 

joku tommonen kehittämis- tai TYKY-päivä jossa käytäis läpi noita ja ois aikaa, sem-

mosta työntekijöiden yhteisöllisyyttäkin siinä samalla. 

 

Koulutuspäivän lisäksi toivottiin enemmän tukea ja tietoa työnantajalta, erityisesti yk-

sikkökohtaista ja hyvinkin käytännönläheistä. Henkilökunta miettii asiaa paljon ja jo-

kainen pitää sitä merkittävänä.  

 

Perehdyttämiseen tarvitaan selkeä malli, sisältö ei saisi olla liian riippuvainen pereh-

dytyksen tekijästä. Lähiaikoina palvelukotiin tulleet työntekijät kokivat saaneensa 

huonon perehdytyksen ja ohjeistuksen talon arvoihin ja toimintatapoihin. Kauemmin 

työskennelleet kokivat huonona sen, että jokainen tekee perehdytyksen omalla tyylil-

lään, paljon asioita jää sanomatta. Puutteellinen ja ei yhdenmukainen perehdytys 

vaikeuttaa myös opiskelija-arviointeja ja saattaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan, on 

kohtuutonta vaatia jotain, mitä ei ole opetettu ja neuvottu. Mielestäni laadukasta ja 

hyvin toimivaa perehdytystä ei voida tehdä ilman työpaikan yhtenäisiä pelisääntöjä, 

niiden puute juuri poistaa yhdenmukaisuuden myös perehdyttämisessä.  

 

 

5 OSALLISUUS 

 

 

Osallisuutta voidaan nimetä ja määritellä monien eri käsitteiden kautta. Rajanveto voi 

olla joskus vaikeaa. Osallisuudesta puhutaan monesti myös syrjäytymisen vastavoi-

mana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan osallisuuden käsite liittyy yhtei-

söön osallistumiseen. Osallisena oleminen yhteisössä on THL:n mukaan sosiaalista 
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osallisuutta, joka tuottaa ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, tuomalla mielekästä merki-

tystä heidän elämäänsä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015). Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen määritelmä osallisuudesta on mielestäni hyvin yleistävä ja laaja, 

sen alle saisi sijoitettua melkein mitä vain. Olen täysin samaa mieltä siitä, että sosiaa-

linen osallisuus vaikuttaa hyvin vahvasti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja elämän-

laatuun.  

 

Miettiessäni osallisuuden määritelmää tätä työtä varten, olen hyvin paljon samaa 

mieltä Arja Jämsenin ja Anne Pyykkösen kanssa siitä, että osallisuus on monitasoi-

nen ja – syinen kokonaisuus, mihin liittyy tunteminen, kuuluminen ja tekeminen. 

Osallisuus on yksilöllinen kokemus tai tunne kuulumisesta johonkin. He avaavat osal-

lisuuden määritelmät yhteiskunnassa, ympäröivissä yhteisöissä ja omassa elämässä 

(Jämsen, Pyykkönen, 2014). Osallisuudessa ympäröivissä yhteisöissä, kuten tässä 

tapauksessa Lounatuulen palvelukodissa, kyse on yhteenkuuluvuuden tunteen syn-

tymisestä, oikeudenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Tunne oikeudenmukaisuu-

desta ja turvallisuudesta syntyy mielestäni siitä, että ihminen kokee tulleensa kuul-

luksi ja hän saa vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin.  On tärkeää, että vai-

kuttaminen on todellista eikä vain näennäistä, emmehän voi olettaa sen lisäävän ih-

misten osallisuutta, jos jostain syystä kaikesta kuulemisesta huolimatta heidän omat 

toiveensa ja tahtonsa jätetään huomioimatta alati.  

 

Omassa elämässä osallisuus koostuu omasta identiteetistä, elämänhallintavalmiuk-

sista ja voimaantumisesta. Omaa elämää koskevien asioiden kulkuun vaikuttaminen 

on olennaista, myös vastuun ottaminen seurauksista sekä omaehtoinen toiminta kuu-

luvat osallisuuteen.  

 

Osallisuutta voidaan vahvistaa ja siihen voi myös oppia. (Jämsen ym. 2014) Keskei-

siä edellytyksiä osallisuudelle ovat kuulluksi tuleminen, luottamus ja sitoutuminen. 

Koen, että monella kehitysvammaisella ei ole ollut mahdollisuutta tai halua olla päät-

tämässä itseään koskevia asioita, tällaisissa tilanteissa osallisuuden vahvistaminen 

ja opettelu on tärkeää. Kun tämä kehitysvammainen henkilö huomaa, että häntä 

kuunnellaan ja hänen mielipiteensä otetaan todesta ja ne mahdollistetaan, kasvattaa 

tämä osallisuuden vaatimaa luottamusta. Osallisuutta vahvistettaessa on tärkeä 

muistaa, että ihmisen on itse koettava asiat tärkeiksi ja merkityksellisiksi oman hyvin-
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vointinsa ja elämänsä kannalta, vahvistaminen ei tapahdu ylhäältä alas suunnatuilla 

toimenpiteillä.  

 

 

5.1 Toimivat käytännöt 

 

Osallisuudesta keskusteltaessa henkilökunta näki tärkeänä juuri sen, että asiakas 

saa oikeasti olla mukana päättämässä omasta elämästään, ajankäytöstään ja muus-

ta tärkeästä. Asiakas ei saisi olla vain passiivinen vastaanottaja, kyseessä on kuiten-

kin jokaisen oma ja ainutlaatuinen elämä. Osallisuutta ja osallisuuden tunnetta poh-

dittiinkin hyvin konkreettisena ja käytännönläheisenä asiana. Asiakkaan heikentynyt 

toimintakyky ei ole henkilökunnan mielestä syy vähentää hänen mahdollisuuttaan 

osallisuuden tuntemiseen, aivan kuten itsemääräämisoikeudessakin, ympäristön ja 

asioiden suhteuttaminen ja oikeanlainen tuki ovat avainasemassa.  

  

Toimivia käytäntöjä selvittäessäni, halusin tietää henkilökunnan näkökulman siihen, 

että kuinka he jokainen huomioivat osallisuuden omassa työssään? Läsnäolo, kuun-

teleminen ja asiakkaan mielipiteiden kyseleminen nousivat vahvasti esiin. Tärkeänä 

pidettiin myös sitä, että ei tehdä liikaa toisen puolesta. Mikäli ihmisellä on itsellään 

voimavaroja ja taitoja tehdä, niin annetaan hänen tehdä itse ja kannustetaan siihen 

mahdollisimman paljon. Tämä kuntouttava työote auttaa ylläpitämään asiakkaan toi-

mintakykyä, mutta mielestäni lisää myös osallisuuden tunnetta. Nimenomaan näitä 

voimavaroja miettiessä täytyy mielestäni huomioida myös asiakkaan henkiset voima-

varat ja päätöksentekokyvyt, ei ainoastaan fyysisiä vahvuuksia.  

 

H: Miten huomioit tai miten mielestäsi pitäisi huomioida osallisuus työssäsi? 

 

D: Kyllä mä mielestäni pyrin tekemään niin, että mä en todellakaan tee puolesta ja 

annan asiakkaan itse tehdä asioita ja tuottaa asioita, autan tarvittaessa. Varsinkin 

sellaisten kanssa jotka pystyy tekemään itse asioita, niin kyllä mä patistan heitä te-

kemään. Koska he on myös hyvin herkästi tottuneet siihen, että puolesta tehdään 

asioita, eikä itse tarvi nähdä vaivaa. 
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J: Varmaan just ihan samalla tavalla kuin tuossa itsemääräämisoikeudessakin, eli 

kysellään ja ollaan läsnä, eikä vaan päätetä, että nyt tehdään näin. Antaa asiakkaan-

kin äänen kuulua.  

 

L: Kannustan asiakkaita omatoimisuuteen ja osallistumaan itseään koskeviin asioi-

hin. Vaikkapa ihan esim. huoneen siivoukseen, ihan tällaiseen kannustamiseen ar-

jessa tekemiseen omien voimavarojen mukaan. Tarkoitus ois kans, että jos itse nä-

kee, että toinen osaa ja pystyy, niin antais hänelle myös tilaa tehdä rauhassa. Ei me-

ne itse siihen päsmäröimään.  

 

Vuosittain pidettävät asumisen- ja päivätoiminnansuunnitelma palaverit ovat hyviä ja 

toimivia foorumeita asiakkaan kuulemiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Kysei-

siin palavereihin osallistuu asiakkaan lisäksi henkilökuntaa Lounatuulesta, omaisia ja 

mahdollisesti muita tahoja jotka ovat tärkeässä osassa asiakkaan elämässä ja arjes-

sa. Yhdessä käydään läpi kuulumisia, toiveita ja tavoitteita asiakkaan elämään liitty-

en. Lähes kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että asiakas saa itse osallistua omaan 

palaveriinsa halutessaan, myös mahdollisuus kieltäytyä annetaan tietenkin. Ne kei-

den mielestä asiakkaalta ei aina edes kysytä halukkuutta osallistumiseen, nimesivät 

syyksi tähän omaisten toiveet tai henkilökunnan vanhat opitut tavat ja rutiinit. Kaikki-

en kanta osallistumisen mahdollisuuteen oli kuitenkin sama, ei palaveria pitäisi edes 

pitää ilman asianomaisen läsnäoloa.  

 

Kuukausittain päivätoiminnassa pidettävät asukaspalaverit ovat tärkeitä osallisuuden 

vahvistamisessa ja toteuttamisessa. Asukaspalaverit ovat osa Lounatuulen palvelu-

kodin päivätoimintaa ja palavereihin osallistuu kaikki sillä hetkellä päivätoiminnassa 

olevat asiakkaat. Palvelukodin ulkopuolella päivä- tai työtoiminnassa käyviä asiakkai-

ta tämä palaveri ei koske. Aluksi käydään yleensä läpi kuulumiskierros jossa jokainen 

saa halutessaan kertoa omia kuulumisiaan ja kaikkea mieleen tulevia asioita. Tämän 

jälkeen palaverissa käsitellään yhteisiä tulevia teemoja ja tekemisiä päivätoiminnas-

sa. Jokaisella on mahdollisuus esittää toiveita päivätoiminnan sisällöstä. Nämä toi-

veet mielestäni toteutetaan todella hyvin, toki realiteetit ja resurssit huomioiden. Tär-

keää palaverin onnistumisen kannalta on se, että palaverille annetaan aikaa ja tilan-

teesta tehdään mahdollisimman kiireetön ja rauhallinen. Yleensä kaikki työvuorossa 

olevat palvelukotiohjaajat osallistuvat avustajina palaveriin, he avustavat asiakkaita 
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kommunikaatiossa, toimivat sihteereinä asioiden ylöskirjaamisessa sekä tukevat ja 

auttavat kaikin mahdollisin keinoin palaverin kulkua ja onnistumista. Palavereista kir-

jataan hyvien kokoustapojen mukaisesti pöytäkirja, tämä auttaa myös seuraamaan 

sovittujen asioiden ja päätösten toimeenpanoa ja toteutumista. Asiakkaat pitävät pa-

lavereita merkityksellisinä ja jokainen yleensä osallistuu niihin mielellään.  

 

Lounatuulessa ollaan hyvin aktiivisia osallistumaan myös erilaisiin palvelutalon ulko-

puolella järjestettäviin toimintoihin ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin. Halukkaat 

palvelutalon asiakkaat osallistuvat säännöllisesti Hyvinkään seurakunnan järjestämiin 

kerhoihin, toinen kerhoista on musiikkikerho ja toisessa nautitaan toisten seurasta 

erilaisten vaihtuvien toimintojen lomassa. Kaikkien halukkaiden osallistuminen on 

pyritty mahdollistamaan, mutta välillä täytyy vuorotella osallistujien kesken. Näihin 

edellä mainittuihin kerhoihin lähtee aina mukaan ohjaajia Lounatuulesta avustajiksi. 

Kerhot pidetään arki-iltaisin, niihin osallistuminen tuo mukavaa vaihtelua asiakkaiden 

vapaa-aikaan ja tarjoaa mahdollisuuden myös ystävien tapaamiseen. Osa asiakkais-

ta käy vapaa-ajallaan myös muissa harrastuksissa ja kerhoissa, toimintakyvystään 

riippuen joko ilman avustajaa tai avustajan kanssa. Mahdollisuus osallistua näihin 

kerhoihin ja harrastuksiin on äärimmäisen tärkeää asiakkaille, se tuo heidän elä-

määnsä vaihtelua, sisältöä ja mahdollisuuden osallisuuden tunteeseen erilaisissa 

yhteisöissä ja ympäristöissä. Erilaisiin kulttuuritapahtumiin, kuten konsertit, teatterit, 

näytelmät ja markkinatapahtumat, osallistuminen lisää myös asiakkaiden mielenvire-

yttä ja tuo mukavaa piristystä arkeen. Asiakkaat itse tuovat esille mielenkiinnonkoh-

teitaan sekä henkilökunta tarkkailee kulttuuritarjontaa aktiivisesti eri medioista ja yh-

teistyökumppaneiden tiedotteista.  

 

 

5.2 Riskit 

 

Mahdollisia riskejä osallisuuden tuntemiselle tai toteutumiselle miettiessä nousi esiin 

jälleen henkilökunnan yhteisten toimintamallien puute. Kuten jo mainitsin itsemää-

räämisoikeutta käsitellessäni, tähän vaikuttaa jokaisen oma näkemys ja kokemus 

asiasta ja siitä johtuen toimintatavat voivat poiketa paljonkin toisistaan. Tämän lisäksi 

riskinä koettiin erilaiset totutut vanhat toimintatavat ja kulttuurit. Toisaalta on perustel-

tua pitäytyä vanhassa hyväksi havaitussa toimintamallissa, mutta mikäli sen toimi-
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vuus ei tunnu vakuuttavan ketään, pitäisi olla rohkeutta muuttaa totuttua tapaa. Osit-

tain nämä tavat ovat peräisin omaisten toiveista ja osittain henkilöstön kesken sovit-

tuja. Osa haastatelluista koki Lounatuulessa vallitsevan sellaisen kulttuurin, että mi-

tään uusia näkökulmia ei haluta ottaa vastaan. Uusia asioita ja toimintatapoja kokeil-

taessa ei kaikki välttämättä sitoudu asiaan kunnolla, eikä kokeilun päätteeksi tehdä 

kunnollista purkua kokeilusta. Tämän vuoksi usein ajaudutaan miltei huomaamatta 

takaisin samaan toimintamalliin, eikä silloin kyseessä olevaan asiaan saada toivottua 

parannusta tai edistystä.  

 

Välillä tehdään liikaa asiakkaiden puolesta, tämä johtuu osittain aikataulutuksesta ja 

työajan asettamista rajoitteista, sekä osittain jokaisen omasta työskentelytavasta. 

Teittinen nostaa esille saman ongelman kirjassaan (Teittinen 2010, 193) henkilökun-

nan työvuorot säätelevät asukkaiden elämää ja rytmiä, vaikka kaikkien osapuolien 

mielestä ne ovat hankalia, ei uudenlaisia työaikajärjestelyitä vielä ole päästy kokei-

lemaan. Tästä johtuen täysi-ikäisten ihmisten on esimerkiksi asettauduttava nukku-

maanmenovalmiuteen suhteellisen aikaisin, henkilökunnan työvuorojen takia. Tämä 

rajoittaa myös Lounatuulen asiakkaiden osallistumista jossain määrin, esimerkiksi 

erilaisten tapahtumien kellonaika ratkaisee suurelta osin osallistumisen mahdollisuu-

den.  

 

 

5.3 Kehittämistoiveita 

 

Päivätoiminnassa hyväksi havaittu toimintamalli asukaspalaverista tai jokin muu vaih-

toehtoinen malli vaikuttamiseen halutaan käyttöön myös asumisenpuolelle. Päivätoi-

minnassa pidettävässä palaverissa käsitellään ainoastaan päivätoimintaan liittyviä 

asioita, ei asumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä. Asiakkaat tuovat ilmi toiveitaan ja tar-

peitaan kahdenkeskisissä keskusteluissa ohjaajan kanssa, jos tuovat ja osaavat sen 

itsenäisesti tehdä. Ohjaajasta riippuen asiat tuodaan julki muulle työyhteisölle ja kirja-

taan ylös vaihtelevasti. Asukaspalaverin järjestäminen ilta-aikaan ei vaatisi erityisen 

suuria järjestelyitä ja siitä onkin puhuttu Lounatuulessa jo pidemmän aikaa, toteutus 

on kuitenkin edelleen vaiheessa.  
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Henkilökunta koki, että asiakkaan asioista puhuttaessa ja niitä hoidettaessa ei asiak-

kaan osallisuutta oteta huomioon niin hyvin kuin pitäisi. Toimintatapoihin kaivattiin 

muutosta niin, että asiakkaan tulisi olla aina läsnä kuulemassa kun hänen tärkeistä 

asioistaan puhutaan tai hänen puolestaan otetaan yhteyttä jonnekin. Toki täytyy 

huomioida se, että joku saattaa kokea suurta pelkoa tai ahdistusta, tai väärinymmär-

rysten mahdollisuus on suuri, mutta silloinkin täytyisi asiakkaan olla tietoinen käytä-

västä keskustelusta. Mikäli asiakas ei jostain syystä voi olla tai ei halua olla kuule-

massa keskustelua, tulisi henkilökunnan saattaa asia asiakkaan tietoon hänen ym-

märtämällään tasolla. Henkilökunta ei myöskään saisi vähätellä asianomaisen ym-

märtämisentasoa, läsnä tilanteessa ja tällä tavalla osallisena voi olla kaikki, kehitys-

vamman asteesta tai syvyydestä riippumatta.  

 

Tukea, tietoa ja käytännönläheisiä neuvoja kaivataan työnantajalta, edelleen nostan 

esille henkilökunnan toiveen ja tarpeen yksikkökohtaisesta koulutuspäivästä.  

 

 

6 YHTEISÖLLISYYS 

 

 

Yhteisöllisyys perustuu yhteisyyden tunteelle, yksilö tuntee kuuluvansa johonkin ih-

misryhmään, eli yhteisöön. Yhteisöjä on monenlaisia, kuten esimerkiksi perhe, har-

rastukset, työpaikka, ystävät tai asuinyhteisö. Koska yhteisöllisyys on mielestäni tun-

netasolla tapahtuvaa, ei siihen voi ketään pakottaa tai ei se ole paikka minne jonkun 

voi viedä. Tämän tunteen syntymiseen ja sen vahvistamiseen voimme kyllä omalla 

tekemisellämme ja työllämme mielestäni vaikuttaa. Yhteisöllisyys vaatii toimiakseen 

luottamusta ja vuorovaikutusta. Markku T. Hyyppä kirjoittaa kirjassaan Elinvoimaa 

yhteisöstä (Hyyppä 2002, 27) yhteisön tärkeimmäksi ominaisuudeksi yhteishengen 

tunteen, tämä tunne vahvistaa yhteenkuuluvuutta yhteisön jäsenien kesken. Yhteisöl-

lisyyden sisältö on juuri tämä yhteisöhenki, yhteisöllisyydestä ja yhteisöhengestä pu-

hutaan myös sosiaalisena pääomana. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten 

välisiä sosiaalisia verkostoja ja suhteita, sekä niissä syntyvää vastavuoroisuutta ja 

luottamusta. Sosiaalinen pääoma, eli hyvin toimivat ja luottamukselliset suhteet, ovat 

yhteydessä kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Haastatteluissa 

hyvä me-henki nousi esille vahvana voimavarana Lounatuulessa. Henkilökunta pohti 
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yhteisöllisyyttä eri näkökulmista, asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta toisiaan koh-

taan, asiakkaiden yhteisöllisyyttä palvelukodin ulkopuolisiin yhteisöihin, henkilökun-

nan keskinäistä yhteisöllisyyttä, sekä koko Lounatuulen yhteisön yhteisöllisyyttä. Jo-

kaisella oli samansuuntainen käsitys siitä, mitä yhteisöllisyys on. 

 

H: Mitä yhteisöllisyys mielestäsi tarkoittaa? 

 

D: Yhteisöllisyys, no ensimmäinen mielikuva siitä on se, että olemme yhdessä, 

teemme yhdessä, olemme me. Me täällä Lounatuulessa, näin meillä täällä tehdään. 

Se on se ensimmäinen mielikuva, mutta pitäähän se sisällään kaikenlaista muutakin. 

Kuinka mä tulen toimeen niiden ihmisten kanssa siinä arjessa. Ihmissuhteita. 

 

G: Minun mielestä Lounatuuli on ja mä näen sen niin, että me ollaan tosi tiivis yhtei-

sö. Meillä on tiiviit vuorovaikutussuhteet sekä asukkailla ohjaajiin päin ja ohjaajilla 

keskenään. 

 

L: Siis yhteisöllisyys on sitä, että kuuluu johonkin. Jokainen yksilö tuntee kuuluvansa 

johonkin. 

 

Yhteisössä, kuten Lounatuulen palvelukoti, asuminen ei tarkoita sitä, että yksilöllisyy-

den täytyy jotenkin kadota. Kalevi Kaipio ja Kari Murto käsittelevät kirjassaan Toimiva 

yhteisö (1980, 140–141) yhteisöjä ja yhteisökasvatusta, yksilöllisyyden takaamiseksi 

yhteisössä jokaisella yksilöllä pitäisi säilyä yksilöllinen koskemattomuus ja omat sa-

laisuudet. Ollaksesi osa yhteisöä, ei siis tarvitse kertoa itsestään tai tehdä kaikkea 

mitä et itse halua, tämä on tärkeää muistaa myös Lounatuulen kaltaisissa ympäris-

töissä. Yhteisökasvatus merkitsee toisen ihmisen tasavertaisen ihmisarvon kunnioi-

tusta, erilaisuuden inhimillistä hyväksymistä ja ymmärtämistä, vaikka kyseinen yksilö 

ajattelisi tai toimisi erilailla kuin muut yhteisönjäsenet. Vaikka Lounatuulen palvelukoti 

ei ole varsinaisesti kasvatuksellinen yhteisö, voidaan yhteisökasvatusta myös sovel-

taa kehitysvammahuollonpalveluissa. Yhteisökasvatuksella pyritään tukemaan yksi-

lön myönteistä kehitystä tavoitteena itseensä luottava, vastuuntuntoinen ja luova ih-

minen (Kaipio ym. 1980).  
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Lounatuulen palvelukotia voidaan mielestäni ajatella myös eräänlaisena terapeutti-

sena yhteisönä. Terapeuttinen yhteisö yhdistetään yleensä psykiatristen asiakkaiden 

ja päihteidenkäyttäjien hoitoon ja kuntoutukseen. Terapeuttisen yhteisön lähtökohtia 

voidaan kuitenkin yhdistää myös muihin yhteisöihin. Näitä lähtökohtia ovat asiakkai-

den kuntoutukselliset, kasvatukselliset ja hoidolliset tarpeet. Tärkein väline yhteisön 

toimimiseen on yhteisö itse, terapeuttisessa yhteisössä jokainen jäsen on myös yh-

teisön kehittäjä. Henkilökunnan ensisijainen rooli ei tulisi olla asiakkaan palvelemi-

nen. vaan heidän tulisi olla tukena ja auttamassa asiakasta oppimisessa ja kehittymi-

sessä. Asiakkaiden ei myöskään kuulu olla potilaita, eikä passiivisia hoidon vastaan-

ottajia. Terapeuttisten yhteisöjen kehittäminen tulisikin suuntautua aina alhaalta ylös-

päin. Asiakkailla itsellään, heidän ympärillään olevalla henkilöstöllä ja esimiehillä on 

paras käsitys heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Yhteisön tulisi omata sellainen ilma-

piiri ja toimintakulttuuri, että kynnys kertoa kehittämisideoita olisi mahdollisimman 

matala ja ehdotuksia otetaan avoimesti vastaan (Murto 2013). 

 

 

6.1 Toimivat käytännöt 

 

Aktiivinen osallistuminen kerhotoimintaan ja muuhun vapaa-ajanviettoon tukee asi-

akkaiden yhteisöllisyyttä. Kerhoissa he tapaavat muitakin ystäviään ja tuttaviaan, 

kuin Lounatuulessa asuvat. Yhdessä lähteminen ja oleminen vahvistavat puolestaan 

heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Kerhotoimintaan osallistuminen 

koetaan henkilökunnan keskuudessa myös tärkeäksi, työvuorossa olevat jakavat 

keskenään myös kerhoon mukaan lähtevän ohjaajan tehtäviä. Kerhoiltoina Lounatuu-

lessa korostuukin mielestäni hyvä yhteishenki henkilökunnan kesken, kaikki auttavat 

toinen toisiaan, eikä kerhossa saattajana olevan ohjaajan työvuoron tehtävät ka-

saannu vain hänen hoidettavakseen. Asiakkaille nämä kerhot ovat niin merkitykselli-

siä ja suuri piristys arkeen, että niissä käymistä pyritään mahdollistamaan.  

 

Palvelukodissa järjestetään kesä- ja talvijuhlat jonne kutsutaan asiakkaiden omaisia, 

edunvalvojia ja muita tukiverkostoon kuuluvia. Nämä juhlat ovat odotettuja tapahtu-

mia niin asiakkaiden, vieraiden kuin henkilökunnankin keskuudessa. Yhteisestä ajas-

ta nautitaan kahvitellen ja teeman mukaan vaihtuvien esitysten parissa. Koen näiden 

juhlien vahvistavan myös henkilökunnan ja asiakkaiden läheisten välistä yhteistyötä, 
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on mukavaa istahtaa samaan kahvipöytään aina välillä, ilman mitään sen virallisem-

paa palaveria. Se lisää mielestäni hyvää vuorovaikutusta ja luontevaa yhdessäoloa 

sekä yhteistyötä osapuolien välillä. Lounatuulessa huomioidaan myös asiakkaiden 

erilaisten merkkipäivien juhlistaminen, palvelukodissa on hyvät tilat juhlien järjestämi-

selle ja vieraiden kokoontumiselle. Asiakkaiden ihmissuhteiden ylläpidon kannalta 

nämä tapahtumat ovat tärkeitä, heistä jokainen nauttii saadessaan vieraita omaan 

kotiinsa.  

 

Asiakkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen ja yhdessä toimimiseen palvelukodin ar-

jessa, etenkin iltaisin moni asiakas tarvitsee tätä kannustusta ja ohjausta, ettei jää 

tahtomattaan yksin omaan huoneeseensa. Jokainen tarvitsee tietenkin myös omaa 

tilaansa ja haluaa rauhoittua oman huoneensa rauhaan välillä, eihän kukaan jaksa 

olla sosiaalinen ja seurallinen aina. Onkin tärkeää, että henkilökunta osaa huomioida 

asiakkaiden sen hetkiset tarpeet ja toiveet. Kotiryhmien yhteisissä tiloissa asiakkaat 

voivat viettää aikaa yhdessä toisten asiakkaiden tai henkilökunnan kanssa, sekä osa 

asukkaista vierailee toistensa huoneissa. Lounatuulen palvelukodissa on aina ollut 

sellainen kulttuuri, että asiakkaiden ystävät, omaiset ja muut vieraat ovat aina terve-

tulleita, kellonajasta ja päivästä riippumatta. Tämä on mielestäni ensiarvoisen tärke-

ää, kyseessä on kuitenkin heidän kotinsa ja jokaisella on oikeus pyytää ja saada ko-

tiinsa vieraita itse haluamanaan ajankohtana.  

 

 

6.2 Riskit 

 

Yhteisöllisyydestä ja sen tukemisesta tuli henkilökunnalle haastatteluiden eniten aja-

tuksia herättävä teema. Etenkin asiakkaiden avustaminen talon ulkopuolisiin ihmis-

suhteisiin ja niiden ylläpitämiseen herätti paljon ajatuksia ja mietteitä. Mielestäni juuri 

näiden ihmissuhteiden ylläpito ja uusien luominen on suurin kehittämistä vaativa asia 

Lounatuulen palvelukodissa. Haastatteluissa nousi esille, että tämä on asia joka on 

vain jotenkin unohtunut ajan saatossa tai asiaa ei vain ole tultu ajatelleeksi. Teittinen 

kirjoittaa sosiaalisten tukiverkkojen vaikutuksesta aikuisten kehitysvammaisten 

psyykkiseen hyvinvointiin (2010, 198). Kosketuksen säilyttäminen omaan henkilöhis-

toriaan, omaisiin, sukuun ja ystäviin vaikuttaa monella tasolla ihmisen psykososiaali-

seen toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin. Ottaen huomioon ihmissuhteiden 
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vaikutuksen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, on se mielestäni asia jota ei 

saa unohtaa myöskään palvelukotiympäristössä. Lounatuulen palvelukodin asiakkai-

ta avustetaan yhteydenpidossa omaisiin ja ystäviin esimerkiksi avustettaessa heitä 

korttien ja kirjeiden lähettämisessä juhlapyhinä ja erilaisina merkkipäivinä. Vaihtele-

vasti pidetään yhteyttä myös soittamalla, henkilökunta ja omaiset tekevät kyllä tiivistä 

yhteistyötä myös puhelimitse. Asiakkaiden yhteydenpitoa puhelimitse ei ole tieten-

kään mitenkään kielletty, mutta ei sen mahdollisuutta myöskään tuoda tietoiseksi tar-

peeksi. Henkilökunnan asenne ja tietoisuus ihmissuhteiden merkityksestä nousikin 

esille asiasta keskusteltaessa. 

 

L: Monesti unohtuu nuo talon ulkopuoliset ihmissuhteet. Aina muistetaan kyllä tää 

talon oma porukka, mutta onhan niitä ulkopuolisiakin suhteita tietenkin.  

Kyllä mä luulen, että sopivia puitteita on kyllä. Just sitten tää, että ei noita asioita oo 

tullu ajatelleeksi. 

 

G: Tuota, kyllä minun mielestä autetaan ylläpitämään. Mutta sekin on mun mielestä 

niin, että hirveä vastuu on sillä ohjaajalla. Tämäkin henkilöityy siihen ohjaajaan. Toi-

silla on ehkä sellainen tapa ja tyyli, että ohjaajalla on omassa elämässä paljon ihmis-

suhteita ja ymmärtää niiden tärkeyden ja merkityksen. Me soitellaan, pyydetään ky-

lään ja käydään, mutta ei kaikkien kohdalla. On asukkaita joilla ei hirveästi ole näitä 

ihmissuhteita talon ulkopuolelle. Mutta siinäkin meillä on tosi suuri vastuu, jos me ei 

niitä mahdollisteta ja yritetä ylläpitää, niin ei ne itse saa mitään ihmissuhteita ylläpi-

dettyä.  

 

A: Siis totta kai kaikki tarvii ihmissuhteita joka puolelle ja täällä on ehkä se, että joil-

lain kutsutaan synttäreille ketä kukakin haluaa ja näin, mutta ei oo niinku mitään sel-

laista, että jos jollain ois joku kaveri jossakin, et lähettäis ja vietäis tai soiteltais. Kyllä 

se on aika vähäistä. 

 

Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että olemassa olevat puitteet ja työaika an-

tavat kyllä mahdollisuuden yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ja mahdollistamiseen, niin 

palvelukodin yhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Asiasta ja sen tärkeydestä täytyisi 

keskustella työyhteisössä.  
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Työyhteisön yhteisöllisyys ja me-henki sai osakseen paljon kiitosta, mutta myös pal-

jon toiveita parannuksesta. Me-hengen koettiin välillä olevan kateissa, eikä työyhtei-

sössä koeta tasa-arvoisuutta. Jotkut kokivat, että kaikkien mielipiteitä ei kuunnella 

tasa-arvoisesti ja vahvojen persoonien annetaan jyrätä heikommat alleen. Tämä vai-

kuttaa työhyvinvointiin joka puolestaan saattaa heijastua asiakastyöhön ja sitä kautta 

heidän hyvinvointiinsa. Lähinnä tämä henkilökunnan välillä puuttuva me-henki koet-

tiin riskinä yhteisöllisyyttä ajatellen juuri siksi, että henkilön asemasta työyhteisössä 

riippuen saatetaan hänen ehdotuksena ja arvonsa jättää huomioimatta.  

 

 

6.3 Kehittämistoiveita 

 
Ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja mahdollistamiseen täytyy alkaa kiinnittämään 

enemmän huomiota ja tehdä todella töitä sen eteen, tämä oli koko henkilöstön yhtei-

nen mielipide. Sen toteuttamiseksi ei kaivattu mitään erityistä työkalua tai ulkopuolis-

ta avustusta, suurin kehittämisenkohde on henkilökunnan tietoisuus asiasta ja sen 

arvostaminen. Tämä on mielestäni juuri sitä alhaalta ylöspäin tapahtuvaa yhteisön 

kehittämistä, tarve arjessa huomataan ja keinot selviytyä siitä tiedostetaan. Tietynlai-

nen yhteisöllisyys on kenties kadonnut palvelukotiympäristössä vallitsevan hoidolli-

sen kulttuurin alle, tämän takia juuri mielestäni myös kehitysvamma-alalle tarvitaan 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden ammattilaisia.  

 

Yhteydenpitoa niin kirjeitse kuin puhelimitse tulee aktivoida ja parantaa. Mahdollisuus 

tästä yhteydenpidosta täytyy tuoda selkeämmin asiakkaiden tietoon, sekä ohjaajien 

ottaa enemmän vastuuta niiden puolesta, jotka eivät itse pysty haluaan siihen ilmai-

semaan. Ystäviä, tuttavia ja sukulaisia voisi myös kutsua aktiivisemmin kylään, ky-

seessä ei tarvitse olla aina joku erityinen tilaisuus minkä vuoksi tulla.  

 

Asiakkaiden henkilöhistoriaa tulisi käydä läpi jälleen, löytyykö sieltä joitain unohtunei-

ta ihmissuhteita ja yhteisöjä. Apuna tähän historian selvittämiseen tulisi käyttää 

omaisten tietoja, sekä mahdollisesta asiakkaiden omia vanhoja valokuvia ja muita 

tallenteita. Pohdintaa herätti ajatus siitä, että jos asiakkaalla on elämänsä varrella 

ollut joku tärkeä ihmissuhde, mutta se on vain ajansaatossa unohtunut eikä hän itse 
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halustaan huolimatta osaa tuoda asiaa julki. Toki voi olla, että kaikilla näitä suhteita ei 

ole, eikä se heidän elämänlaatuaan heikennä tietenkään millään tavalla.  

 

Mahdollisuudet erilaisiin harrastuksiin koettiin tärkeinä niin yhteisöllisyyden kuin osal-

lisuudenkin kannalta. Henkilökunnan täytyisikin aktiivisemmin etsiä ja selvittää mah-

dollisuuksia myös uusien harrastustoimintojen löytämiseen ja niiden pariin kannus-

tamiseen.  

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Aineistoa analysoidessa ja käsitellessä nousi mieleeni ajatus, että Lounatuulen pal-

velukodissa tuntuisi olevan kaikki tarvittavat puitteet asiakkaiden itsemääräämisoi-

keuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistamiselle ja tukemiselle. Jostain 

syystä käytännön arkityössä niiden puitteiden hyödyntäminen kuitenkaan ei aina to-

teudu. Henkilökunnan esittämät kehittämistoiveet olivat konkreettisia ja kohtuullisia, 

vastuuta laadukkaasta asiakastyöstä ei aseteta kokonaan työnantajan harteille, vaan 

henkilöstö ymmärtää myös oman vastuunsa sen toteutumisessa. Aivan kuten pitää-

kin, asiakkaat ovat pääroolissa Lounatuulessa, heidän hyvinvointinsa on se yhteinen 

päämäärä ja koko toimintaa ohjaava arvo. Kukaan henkilökunnasta ei tule työpaikal-

leen vain suorittamaan pakollista työvuoroansa, vaan jokainen tekee työnsä suurta 

omistautumista ja kunnioitusta osoittaen. Lounatuulen palvelukodissa vallitsee mie-

lestäni poikkeuksellinen yhteisöllisyys ja toimintakulttuuri henkilöstön ja asiakkaiden 

välillä, moni kertoikin heidän olevan kuin yhtä suurta perhettä. Mielestäni ajattelemi-

sen arvoista on kuitenkin se, että onko tämä yhteisöllisyyden tunne niin vahva, että 

sen varjoon jää huomaamatta kaikki muut mahdollisuudet yhteisöllisyyteen ja yhteis-

kuntaan osallistumiseen. Henkilökunta saattaa huomaamattaan sulkea asiakkaat 

pieneen ja turvalliseen kuplaan, kun tarkoituksenmukaista olisi myös kannustaa heitä 

tuntemaan itsenäisyyttä ja olemaan myös osa muita yhteisöjä ja yhteiskuntaa.  

 

Vastuu on ensiarvoisen tärkeää, niin työnantajan kuin henkilökunnan näkökulmasta. 

Työnantajalla on vastuu henkilökunnan asianmukaisesta tiedottamisesta ja työssä 

välttämättä tarvittavien puitteiden huomioimisesta ja ylläpitämisestä. Työnkuormituk-
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sen tulee jakautua tasapuolisesti samaa työnkuvaa tekevien kesken. Työnantajan on 

hyvä tiedostaa ja kuunnella henkilökunnan tarvetta kouluttautumiselle, vaikka jokai-

nen on alalle kouluttautunut ja tietoa sekä taitoa löytyy, parantavat nämä erilaiset 

koulutuspäivät myös työssä jaksamista ja antavat aina arvokasta ajateltavaa. Koke-

mukseni mukaan Tukena kannustaa henkilöstöään kouluttautumaan ja kuuntelee 

henkilökunnan tuen tarpeita hyvin, sekä pyrkii vastaamaan niihin. Tukenan eri asu-

misyksiköt ja niiden asiakaskunta poikkeavat toisistaan, tämän vuoksi tärkeää olisi 

myös yksikkökohtaiset koulutukset koko Tukenan henkilöstön koulutusten lisäksi.  

 

Kaikkea vastuuta ei voi laittaa työnantajan harteille, henkilökunnalla on myös vastuu 

toimivasta työyhteisöstä, kulttuurista ja laadukkaasta asiakastyöstä. Työssä esille 

nousevat kehitysideat täytyy tuoda esille, mutta niiden eteen pitää myös itse tehdä 

töitä. Yksilön omat arvot ja vastuu tekemäänsä työtä kohtaan on asia, mitä ei voida 

millään koulutuksella saada aikaan, se täytyy jokaisella olla itsellään. Palvelukodissa 

on käytössä tiimityöskentelymalli, molemmille asuinryhmille on nimetty oma henkilö-

kunnasta koostuva tiimi joka huolehtii kokonaisvaltaisesti asiakkaiden asioista, kirjal-

lisista töistä ja läheisyhteistyöstä. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty heidän omasta 

tiimistään yhdyshenkilö ja tämän henkilön toimenkuva ja vastuu on määritelty ja so-

vittu yhdessä henkilökunnan ja esimiehen kesken. Kaikki henkilökunnasta avustavat 

ja työskentelevät tietenkin kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta yhdyshenkilöllä tulisi 

olla kokonaisvaltainen kuva asiakkaan asioista ja vastuu niiden asianmukaisesta hoi-

tamisesta. Tiimityöskentelyssä on paljon positiivisia puolia ja hyvin toimiessaan se 

onkin hyvä toimintamalli. Huonosti toimivassa tiimityöskentelyssä vastuu ja työt eivät 

jakaudu tasapuolisesti ja asioita jää hoitamatta. Lounatuulen palvelukodissa on ai-

emmin ollut käytössä omaohjaajuus, tästä luovuttiin kuitenkin henkilökunnan omasta 

toiveesta. Tiimityöskentelymallia on pyritty kehittämään ja muokkaamaan paremmin 

toimivaksi jo useamman vuoden ajan.  Henkilökunnan keskinäisen vastuun jakaan-

tumisen kannalta kannattaisi kuitenkin jälleen miettiä omaohjaajamallia. Työnkuvaa 

ja omia vastuualueita saattaisi selkeyttää ja helpottaa tämä toimintatapa, vastuu ei 

pirstoutuisi liian monelle jolloin riskinä on se, että lopullista vastuuta ei kanna kukaan. 

Nykyisessä tiimityöskentelyssä on mielestäni se riski, että työntekijän omista vah-

vuuksista riippuen hänen hoidettavakseen saatetaan kasata paljon asioita, kun taas 

joku toinen työyhteisön jäsenistä voi kiertää hänelle kuuluvan vastuun. Jokaisella 
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työntekijällä tulee olla valmiudet suorittaa ja huolehtia hänen perustyönkuvaansa 

kuuluvat edellytykset, heikkouksista tai vahvuuksista huolimatta.   

 

Lounatuulessa vallitsee vahvasti tietynlainen hoidollisuus ja se näkyy henkilökunnan 

työotteissa. Asiakkaiden hoidosta ja hygieniasta huolehtiminen on tietenkin erittäin 

tärkeää, mutta sen järkeistäminen olisi tietyissä tilanteissa viisasta. Olisiko tarkoituk-

senmukaisempaa asiakkaan hyvinvointia ajatellen käyttää osa siitä ajasta johonkin 

muuhun hänen elämänlaatuansa parantavaan asiaan? Haluan korostaa, että mis-

sään nimessä en tarkoita asiakkaan hygienian laiminlyöntiä, ainoastaan siihen käyte-

tyn ajan järkeistämistä. Tällä hetkellä palvelukodissa käytetään valtaosa asiakkaan 

kanssa vietetystä kahdenkeskisestä ajasta ja ohjauksesta hygienianhoitoon. Osa 

henkilökunnasta koki tämän toimintakulttuurin heikentävän heidän mahdollisuuksiaan 

panostaa muihin asiakkaalle tärkeisiin osa-alueisiin, kuten yhteisöllisyyden tukemi-

seen ja edistämiseen. Muutosta on onneksi jo tapahtunut viime vuosien aikana, mut-

ta edelleen sitä kaivataan lisää. Tässä asiassa tärkeässä roolissa on henkilökunnan 

omat arvot ja ajatukset, sekä ymmärrys siitä, että ihmisen laadukkaaseen elämään 

kuuluu monia eri osa-alueita.  

 

Yhteisten toimintamallien ja sovittujen pelisääntöjen puutteellisuus koetaan asiakas-

työtä heikentävänä seikkana. Yhtenäiset linjaukset eivät tarkoita sitä, että asiakkaan 

yksilöllisyyden ja sen huomioimisen täytyisi siitä kärsiä. Näiden linjausten tekeminen 

on mielestäni huomattavan tärkeä asia johon Lounatuulen palvelukodissa täytyy nyt 

panostaa. Henkilökunta on suuressa roolissa niiden laadinnassa, heillä on ajanmu-

kaisin käsitys siitä, mitkä toimintamallit heikentävät ja mitkä vahvistavat asiakkaan 

asemaa ja hänen etujaan. Toimiakseen asianmukaisella ja toivotulla tavalla, vaatii 

nämä yhteiset pelisäännöt vahvaa sitoutumista koko henkilöstöltä ja esimieheltä. Jo-

kaisen yksilön oma vastuu tekemästään työstä on suuressa roolissa tässäkin, kehi-

tystä ei voi tapahtua mikäli sovittuihin asioihin ei sitouduta kunnolla.  

 

Yhteisöllisyys ja yhteisöjen kehittäminen tulisi nostaa uudelle tasolle Lounatuulen 

palvelukodissa. Asiakkaiden yhteisöllisyyden tukemisessa on puutteita, paljon teh-

dään hyvää, mutta paljon on parannettavaa. Henkilökunnan yhteisöllisyyteen ja me-

henkeen pitäisi myös kiinnittää aiempaa enemmän aikaa ja resursseja, hyvinvoiva 

työyhteisö tuottaa laadukkaampaa asiakastyötä. Avainasemassa kehittämisessä on 
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arvot ja arvostus, niin työnantajan kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Kaikki tarvittava 

on jo olemassa, niiden käyttöönottamisessa vaaditaan nyt molemminpuolista sitou-

tumista, vastuuta, arvostusta ja käytännöntoimia.  

 

 
Kuva 1. Hyvinvointipyramidi. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että mikään kolmesta tässä työssä käsiteltävästä 

teemasta ei toimi yksinään, vaan kaikki tarvitsevat tueksi toisiaan (kuva 1). Kaiken 

pohjana toimii yhteisöllisyys, yhteisöllisyyden voimalla voidaan vahvistaa ja kehittää 

yksilön itsemääräämisoikeutta sekä osallisuutta ja näin parantaa mahdollisuuksia 

kohti hyvinvointia. Yhteisöllisyys toimii tukijalkana niin asiakkaan laadukkaassa asu-

mispalvelussa, kuin henkilökunnan laadukkaan asiakastyön tuottamisessa. Hyvin-

voiva työyhteisö tuottaa laadukasta työtä, laadukas työ puolestaan parantaa asiak-

kaan hyvinvointia ja elämänlaatua. Laadukkaaseen elämään tulisi kuulua kaikki kol-

me hyvinvointipyramidissa nimettyä teemaa. 
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LIITE 1/1 Haastattelukysymykset 
 
 
 
Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina. Jokaiselle haastateltavalle vara-
taan aikaa noin tunti. Haastattelija alustaa jokaisen teeman ennen siinä olevien 
kysymysten kysymistä. Tarkentavia kysymyksiä esitetään haastattelun aikana. 
 
Itsemääräämisoikeus 

1. Mitä asiakkaan itsemääräämisoikeus mielestäsi tarkoittaa? 
2. Kuinka huomioit asiakkaan itsemääräämisoikeuden työssäsi? Puhuvan 

asiakkaan kanssa? Puheeseen kykenemättömän kanssa? 
3. Mikäli asiakas ei kykene kommunikoimaan sanoin tai kuvin, kuinka var-

mistat / mielestäsi kuuluisi varmistaa, että hänen omat mielipiteensä tu-
levat kuulluksi? Onko joitain asioita jotka vaikeuttavat tätä kuulemista? 

4. Onko Lounatuulessa käytössä mielestäsi hyviä ja toimivia käytäntöjä asi-
akkaan itsemääräämisoikeuden varmistamiseksi ja jos on, niin mitä? Mi-
tä pitäisi parantaa? 

5. Koetko saavasi tarpeeksi tietoa työnantajaltasi aiheeseen liittyen?  
6. Mahdollistaako työskentely ympäristösi, työaikasi ja sinun tietämyksesi 

asiasta asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttamisen? Kaipaatko jo-
tain työkaluja tai neuvoja aiheeseen? 

 
Osallisuus 

1. Mitä osallisuus mielestäsi tarkoittaa? 
2. Miten huomioit / miten mielestäsi pitäisi huomioida osallisuus työssäsi? 
3. Osaatko käyttää erilaisia osallistavia menetelmiä työssäsi, tai tiedätkö ti-

lanteita joissa menetelmät olisivat hyödyksi? 
4. Miten Lounatuulessa mielestäsi tuetaan asiakkaan osallisuutta? Mitä pa-

rannettavaa olisi? 
5. Saatko mielestäsi tarpeeksi tietoa ja tukea osallisuudesta ja sen käytet-

tävyydestä työnantajaltasi? 

 
Yhteisöllisyys 

1. Mitä yhteisöllisyys mielestäsi tarkoittaa? 
2. Miten Lounatuulessa mielestäsi otetaan huomioon yhteisöllisyys ja siihen 

kannustaminen? 
3. Miten huomioit yhteisöllisyyden ja siihen kannustamisen omassa työs-

kentelytavassasi? 
4. Onko yhteisöllisyydellä mielestäsi vaikutusta ihmisen elämänlaatuun ja 

yleiseen vireyteen? 
5. Onko sinulla työssäsi käytettävissä sopivat puitteet yhteisöllisyyden tu-

kemiseksi ja parantamiseksi? 


