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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen 
tarpeita tietyssä kunnassa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä kunnan vammaispalveluiden 
kanssa. Tavoitteena oli, että kunnan vammaispalvelut voisivat hyödyntää tutkimustuloksia 
kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittämistyössä. Tutkimuksen avulla haluttiin myös 
saada kuuluviin kehitysvammaisten omat ajatukset ja mielipiteet itsenäisestä asumisesta. 
 
Tutkimus toteutettiin käyttämällä laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin 
teemahaastatteluita käyttäen neljältä itsenäisesti asuvalta kehitysvammaiselta. Aineisto ana-
lysoitiin sisällönanalyysin avulla. Teoreettinen viitekehys avaa tutkimuksen kannalta keskeiset 
käsitteet, kuten kehitysvammaisuus, hyvinvointi, asuminen ja asiakaslähtöisten palveluiden 
kehittämistyö. 
 
Tutkimuksesta käy ilmi, että itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen tarve on enemmän-
kin toisen ihmisen henkistä läsnäoloa kuin fyysistä auttamista. Tulosten perusteella voidaan 
sanoa, että kehitysvammaiset tarvitsevat itsenäiseen asumiseen valmistavaa valmennusta, 
ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamiseen, ohjausta ja neuvontaa siivouksessa, 
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The purpose of this thesis was to research the support need of independent living disabled 
people within the researched municipality. The research was conducted in cooperation with 
the municipal of Disability Services. One goal of the thesis was that the results could be used 
by the municipality of Disability Services for developing housing services for disabled people . 
The research was also intended to give disabled people a chance to give their own thoughts 
and opinions about independent living. 
  
The research was conducted using qualitative research methods. The data gathering was im-
plemented by theme interviews with four independent living disabled people. The data was 
analyzed by content analysis. The theoretical approach opened the research to key concepts 
such as intellectual disability, welfare, housing and the development of customer-oriented 
services. 
  
The research shows that the needs for supporting independent living disabled people are 
more mental than physical. Based on the results it can be said that disabled people need 
training in independent living, guidance and advice relating to practical affairs, guidance and 
advice relating to clean, support and guidance to make food and emotional support. 
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1 Johdanto

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen tarpei-

ta. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka on toteutettu teemahaastattelu-

ja käyttäen. Tutkimuksella kerätään tietoa itsenäisesti asuvilta kehitysvammaisilta siitä, min-

kälaista tukea he kokevat tarvitsevansa asumisessa. Opinnäytetyöprosessissa on ollut mukana 

myös työelämän edustajia kunnan vammaispalveluista ja yhtenä tavoitteena on, että tutki-

muksen tulokset voisivat hyödyttää kunnan kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittämis-

työtä. 

 

Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla palveluiden käyttäjiä eli kehitysvammaisia, jot-

ta heidän mielipiteensä, ajatuksensa ja kokemuksensa saataisiin kuuluviin. Tämä auttaa ke-

hittämään heille suunnatuista asumispalveluista yksilöllisempiä ja asiakaslähtöisempiä. On 

tärkeää kuulla palveluiden käyttäjien mielipiteitä, koska liian usein ihmiset puhuvat kehitys-

vammaisten puolesta siitä, mitä heidän mielestään kehitysvammaiset tarvitsevat (Kaukola 

2004, 8). Jokaisella ihmisellä on kuitenkin erilaiset elämäntilanteet ja yksilölliset tarpeet, 

joten jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija.  

 

Opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen, koska Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepää-

töksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. 

Tavoitteena vuosien 2010–2015 ohjelmalla on mahdollistaa lapsuudenkodeista ja laitoksista 

muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, johon kuuluvat toimiva ja 

esteetön asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä yksilölliset, riittävät ja tarpeenmukaiset 

tuet ja palvelut. Asumisohjelman aikana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoit-

taa vuosittain noin 30 miljoonaa euroa investointiavustusta kehitysvammaisten asumishank-

keisiin. Näin pystytään tuottamaan kehitysvammaisille henkilöille noin 470 uutta asuntoa vuo-

dessa sekä tukemaan vähintään 60 henkilön asunnon peruskorjaamista vuosittain. Myös Raha-

automaattiyhdistys (RAY) on mukana rahoittamassa noin 130 tukiasunnon rakentamista tai 

hankkimista vuodessa. Periaatepäätöksen tavoitteena on määritellä asumisohjelman seuraava 

vaihe ja linjata nimenomaan laitosasumisen asteittaisen lakkauttamisen toimenpiteet sekä 

asumisen tukemiseksi tarvittavien palvelujen kehittäminen. Päämääränä on, että vuoden 2020 

jälkeen kukaan ei asu enää laitoksessa. (Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten 

henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta 2012, 9-10.) 

 

Opinnäytetyö alkaa teoria-osuudella, jossa käsitellään ja avataan tutkimuksen kannalta mer-

kityksellisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Teoria-osuus on työn teoreettinen viitekehys. Teoria-

osuutta tarvitaan tutkimuskokonaisuuden mieltämiseen. Se auttaa hahmottamaan tutkimuk-

sen metodeja, luotettavuutta sekä tutkimuksen etiikkaa. Teemahaastattelurungon laatiminen 

edellyttää myös hyvää aihepiirin tuntemusta eli teoria-osuuden hallintaa, jotta haastattelussa 
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voidaan nostaa aiheesta sopivat teemat esiin. Teoreettisen viitekehyksen avulla pystytään 

kohdistamaan haastattelun kysymykset tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 18.) 

 

2 Kehitysvammaisuus 

 

Yleisesti käsitteellä vamma tarkoitetaan psyykkistä tai fyysistä vajavuutta, joka rajoittaa py-

syvästi henkilön suorituskykyä. Kehitysvammaisuus taas tarkoittaa muidenkin elimien kuin 

hermoston vaurioita ja vammoja. Muun muassa aivojen kehityshäiriö on yksi hermoston kehi-

tyshäiriöistä. Maailman terveysjärjestö (WHO) tautiluokituksen, ICD-10:n mukaan älyllisellä 

kehitysvammaisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on epätäydel-

linen tai estynyt. Tällöin puutteellisesti kehittyneitä ovat yleiseen henkiseen suorituskykyyn 

vaikuttavat motoriset, kognitiiviset, kielelliset ja sosiaaliset taidot. (Kaski, Manninen & Pihko 

2009, 16.)   Opinnäytetyössäni käytän pääsääntöisesti käsitettä kehitysvammaisuus, koska tut-

kimukseni kohteena ovat nimenomaan ne henkilöt, joilla on kehitysvammaisuuden diagnoosi.  

 

Kehitysvamman aste voidaan luokitella vaikeasta kehitysvammasta lievään vaikeuteen oppia 

asioita. Kehitysvammaisuutta voidaan myös tarkastella kolmesta eri näkökulmasta; lääketie-

teen ja diagnoosien näkökulmasta, toimintakyvyn näkökulmasta sekä sosiaalisesta näkökul-

masta. Tämän päivän yhteiskunnassa kehitysvammaisuus kuitenkin nähdään ennen kaikkea 

lääketieteen kautta. (Kehitysvammaisuus 2014.) Jo 1800-luvun puolessa välissä alkoi vammai-

suuden medikalisointi eli ihmisen toiminnan selittäminen lääketieteellisesti ja se on yhä edel-

leen vammaisia henkilöitä koskevien institutionaalisten järjestelyiden perusta (Vehmas 2005, 

59).  

 

2.1 Lääketieteellinen näkökulma 

 

Lääketieteessä kehitysvammaisuutta määriteltäessä henkilön ominaisuuksia verrataan siihen, 

mitä lääketieteessä pidetään normaalina, terveenä ja vammattomana tilana. Lääketiede tut-

kii vamman syitä ja sen vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveydentilaan. Kehitysvammai-

suus voidaan todeta jo heti syntymän jälkeen, mutta useimmiten se tulee ilmi vasta ensim-

mäisten elinvuosien aikana, kun lapsi ei kehity odotetulla tavalla. Kehitysvammaisuudesta 

voidaan puhua, kun se ilmenee lapsuudessa tai viimeistään nuoruusiässä. (Kehitysvammaisuus 

2014.) 

 

Kehitysvammaisuuteen johtavia syitä on monia. Syynä voi olla perintötekijät (30 %), kuten 

periytyvät sairaudet, periytymättömät kromosomimuutokset ja monet geenin aiheuttamat 

poikkeavuudet. Sikiökautiset tuntemattomista syistä johtuvat muodostumat (8 %) voivat olla 

epämuodostumaoireyhtymät sekä yksittäiset keskushermostoepämuodostumat. Kehitysvam-
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maisuuden syynä voi olla ulkoiset prenataaliset syyt (11 %). Prenataalisella tarkoitetaan tässä 

kohtaa synnytystä edeltäviä vaiheita. Näitä syitä voivat olla sikiön kasvun ja ravitsemuksen 

häiriöt, infektiot sekä lääkkeet ja myrkyt. Perinataalisia syitä (12 %) ovat infektiot sekä syn-

tymään ja synnytykseen liittyvät keskushermoston vauriot. Perinataalinen on ajanjakso synny-

tyksen alkamisesta ensimmäisen elinkuukauden loppuun. Postnataalisia syitä (8 %) ovat infek-

tiot sekä psykososiaaliset syyt. 25 % kehitysvammaisuuteen johtavista syistä ovat tuntemat-

tomia ja 6 %:ssa tapauksista syytä ei ole ilmoitettu laisinkaan. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 

26.) 

 

Erilaisten etuuksien ja palveluiden saaminen esimerkiksi itsenäiseen asumiseen edellyttää 

lääketieteellistä diagnoosia kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaisuus tulee diagnosoida 

ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin varmistetaan, että kehitysvammaisuuden perusteella myönnet-

tävät etuudet ja palvelut ovat henkilön käytettävissä myöhemmälläkin iällä. Kehitysvammai-

suuden toteamiseen tarvitaan lääketieteelliset tutkimukset, psykologin tekemät tutkimukset, 

laaja-alainen toimintakyvyn arviointi sekä tiedot lapsen ja hänen omaistensa elämäntilantees-

ta sekä palveluiden ja tuen tarpeesta jokapäiväisen elämänhallinnan tueksi. (Kehitysvammai-

suus 2014.) 

 

2.2 Toimintakyvyn näkökulma 

 

Toimintakyvyn näkökulmasta voidaan tarkastella sitä, millainen suhde yksilön ja ympäristön 

välillä on. Toimintakyvystä voidaan puhua, kun mietitään elämänlaatua ja arjessa selviytymis-

tä. Kun arvioidaan henkilön toimintakykyä, tarkastellaan hänen älyllisiä toimintojansa, ter-

veyttänsä, adaptiivista käyttäytymistänsä ja vuorovaikutustaitojansa. Toimintakyky voidaan 

jakaa vielä kolmeen eri osa-alueeseen: sosiaaliseen toimintakykyyn, psyykkiseen toimintaky-

kyyn sekä fyysiseen toimintakykyyn. (Kehitysvammaisuus 2014.) 

 

Toimintakykyä arvioitaessa täytyy muistaa kiinnittää huomiota myös toimintaympäristöön, 

koska toimintakyky saattaa vaihdella eri olosuhteissa. Esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön 

toimintakyky voi olla omassa asuinympäristössä erittäin hyvä, kun taas uudessa ympäristössä 

toimintakyky voi olla rajoittunut. Kehitysvammaisen henkilön toimintakyky usein ajan myötä 

paranee yksilöllisten, asianmukaisten ja riittävän pitkäjänteisten tukitoimien avulla. (Kehitys-

vammaisuus 2014.) 

 

2.3 Sosiaalinen näkökulma 

 

Sosiaalisesta näkökulmasta voidaan tarkastella sitä, miten kehitysvammaisuus näyttäytyy yh-

teisön suhteena yksilöön. Sosiaalisen näkökulman pääajatuksena on se, että kehitysvammai-

nen henkilö on pohjimmiltaan aivan niin kuin kaikki muutkin. Tässä mallissa korostetaan, että 
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vamman haitta ei johdu vammasta, vaan yhteiskunnasta ja ympäristöstä, jolloin hyväksytään 

samalla lääketieteellinen näkemys. Hyvin usein on kyse oikeanlaisen kommunikaatiotavan löy-

tämisestä. Oikeiden apu-välineiden avulla vaikeastikin kehitysvammainen henkilö voi tehdä 

omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. On hyvä pohtia myös, miten kehitysvammainen henkilö 

kokee itse oman kehitysvammaisuutensa. Hyvin usein kehitysvammaiset henkilöt muiden ta-

voin ensisijaisesti määrittelevät itsensä muun muassa koulutuksensa ja sukupuolensa pohjalta. 

Kehitysvammaisuuden määrittely tuleekin ulkopuolelta eikä välttämättä niin, että kehitys-

vammaisen omaa mielipidettä on kuunneltu. (Kehitysvammaisuus 2014.) 

 

Vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan vammaisuuden ydin piilee yhteiskunnassa, ei yksi-

löissä, joilla on elimellisiä vammoja. Vammaisuuteen liittyvien rajoitusten syynä ei ole ensisi-

jaisesti vammaisten henkilöiden biologiset ominaisuudet vaan ympäristö, joka ei kunnioita 

eikä ota huomioon valtaväestöstä poikkeavien ihmisryhmien tarpeita. Sosiaalisessa lähesty-

mistavassa tarkastelun painopiste on niissä sosiaalisissa tekijöissä, jotka vaikeuttavat vam-

maisten ihmisten elämää ja heidän osallistumistaan yhteisölliseen elämään. Esimerkkinä voisi 

ottaa vaikka rakennetun ympäristön. Se on perinteisesti suunniteltu valtaväestön toimintaky-

vyn mukaiseksi. Vammaisille henkilöille rakennettu ympäristö on kuitenkin täynnä esteitä. 

Vammaisten henkilöiden yhtäläinen oikeus elää ja toimia yhteiskunnassa vaatiikin suuria muu-

toksia sosiaalisessa ja fyysisessä järjestyksessä. (Vehmas 2005, 110–127.) 

 

2.4 Kehitysvammaisuuden asteet 

 

Kehitysvammaisuuden asteet voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: lievä älyllinen kehitys-

vammaisuus, keskiasteinen älyllinen kehitysvammaisuus, vaikea älyllinen kehitysvammaisuus 

sekä syvä älyllinen kehitysvammaisuus. On tärkeää muistaa, että diagnostiset luokittelut eivät 

ole ihmisten luokittelua vaan ihmisten terveydentilan ja siihen läheisesti liittyvien aiheiden, 

tarpeiden ja piirteiden kuvaamista. Kehitysvammaisuuden selvittäminen on tärkeää niin hen-

kilölle itselleen kuin myös yksilöllisen hoidon suunnittelun, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan 

järjestämisen kannalta. (Kaski ym. 2009, 18–20.) 

 

Lievä älyllinen kehitysvammaisuus ilmenee yleensä oppimisvaikeutena koulussa. Normaalissa 

luokassa tarvitaan tukitoimenpiteitä, mutta usein tarvitaan vielä erityisopetusta. Aikuisena 

kyetään itsenäiseen asumiseen tai hieman tuettuun asumiseen ja monet pystyvät työelämään-

kin opastuksen ja valvonnan avulla. Henkilökohtaisissa toimissa ollaan omatoimisia ja pysty-

tään ylläpitämään hyviä sosiaalisia suhteita. Itsenäisen toiminnan tueksi tarvitaan usein kui-

tenkin ulkopuolinen tukija. (Kaski ym. 2009, 20–22.) 

 

Keskiasteinen älyllinen kehitysvammaisuus ilmenee merkittävinä viiveinä lapsen kehityksessä. 

Kouluelämässä tarvitaan erityisopetusta, mutta pystytään jonkin asteiseen itsensä huolehtimi-
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seen ja riittävään kommunikointiin. Asumiseen tarvitaan valvontaa jo enemmän. Useat heistä 

kykenevät kuitenkin osallistumaan ohjattuun työhön. Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus ai-

heuttaa jatkuvan ohjauksen ja tuen tarpeen. Asuminen, koulu ja työtehtävät vaativat huo-

mattavia tukitoimia. Syvä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa jatkuvan hoidon tarpeen ja 

riippuvuuden muista ihmisistä. Liikunnassa, kommunikaatiossa sekä kyvyssä huolehtia henkilö-

kohtaisista toimista on suuria puutteita. Asumisessa tarvitaan yleensä ympärivuorokautista 

tukea ja valvontaa. (Kaski ym. 2009, 20–22.) 

 

2.5 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

 

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia 

eli sillä ei siis perustettu uusia ihmisoikeuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien perusvapa-

uksien ja ihmisoikeuksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille sekä heille taataan mah-

dollisuus nauttia näistä vapauksista ja oikeuksista täysimääräisesti ilman syrjintää. Oikeuksien 

edistämisessä keskeisenä tehtävänä on laaja-alainen vammaisuuden perusteella tapahtuvan 

syrjinnän kielto sekä yhdenvertaisen kohtelun periaate. Syrjinnän kieltoa täydentävät moni-

puoliset toimet syrjinnän poistamiseksi sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sopimus osoit-

taa, millaiset mukautukset ovat tarpeen, jotta vammaiset henkilöt voivat nauttia oikeuksista 

ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää. Sopimus kattaa niin taloudelliset, sosiaaliset 

ja sivistykselliset oikeudet kuin kansalais- ja poliittisetkin oikeudet.  (YK:n yleissopimus 

vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja 2012, 5-6.) 

 

Sopimus on myös tärkeä muutoksen väline, koska sen avulla lähestymistavat ja asenteet 

vammaisia henkilöitä kohtaan muuttuvat. Tämä on erittäin tärkeä askel muutoksen tiellä koh-

ti uutta käsitystä vammaisuudesta ja vammaisten henkilöiden asemasta. Alkujaan vammaiset 

henkilöt ovat olleet lääkehoidon ja hyväntekeväisyyden kohteita. Sopimuksessa vahvistetaan 

kuitenkin näkemystä, jonka mukaan vammaiset henkilöt ovat oikeuksien haltijoita. He voivat 

vaatia oikeuksiaan ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä vapaasti. He ovat oman yh-

teiskuntansa aktiivisia jäseniä. (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja so-

pimuksen valinnainen pöytäkirja 2012, 6-7.) 

 

Erityisesti sopimuksen 19. artikla koskee tämän opinnäytetyön tutkimuksen aihetta, koska 

siinä painotetaan itsenäisen elämän oikeuksista. Esimerkkinä alla on 19. artiklan suora lainaus 

vammaisten ihmisoikeussopimuksesta.  

 

”19. artikla: Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä 

 

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henki-

löiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa 
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yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat 

ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi naut-

tia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä 

osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun muassa varmistamalla, että: 

 

a) vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus vali-

ta asuinpaikkansa sekä sen, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole 

velvoitettuja käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä; 

b) vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja 

sekä asumis- ja laitospalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan 

lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämistä ja osallisuutta 

yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua yhteisöstä; 

c) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten 

henkilöiden saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tar-

peitaan.” (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen 

valinnainen pöytäkirja, 43–44.) 

 

Suomi allekirjoitti yleissopimuksen sekä valinnaisen pöytäkirjan maaliskuussa 2007. Suomessa 

kansallinen ratifiointiprosessi on kuitenkin vielä kesken. Ratifiointi edellyttää Suomessa lain-

säädäntömuutoksia useilla eri hallinnonaloilla ja lisäksi on perustettava kansallista toimeen-

panoa valvova itsenäinen valvontamekanismi. Ratifiointi on mainittu tavoitteena Suomen 

vammaispoliittisessa ohjelmassa (VAMPO) 2010–2015, samoin kuin nykyisen ja edellisen halli-

tuksen hallitusohjelmassa. Suomessa on meneillään useita lainsäädännön uudistushankkeita, 

joilla on yhteys vammaisyleissopimukseen. Ratifioinnilla vammaisyleissopimus saadaan kansal-

lisesti voimaan, ja se on siksi tärkeä etappi. Ratifiointiprosessissa tehdään vain kaikkein olen-

naisimmat lainsäädännön muutokset. Ratifioinnin nähdään olevan alku uudistustyölle. Ratifi-

oinnin jälkeen Suomen tulee myös kerätä tietoa vammaisten henkilöiden tilanteesta ja rapor-

toida siitä yleissopimusta valvovalle komitealle.  (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 

oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja 2012, 4-5.) 

 

3 Hyvinvointi 

 

Hyvinvoinnin merkityksen avaaminen auttaa hahmottamaan ihmisten perustarpeet ja sen, 

mistä hyvinvointi rakentuu. Hyvinvointi on yksi tärkeä osa itsenäistä asumista, koska se antaa 

perustan arjessa selviytymiselle ja sitä kautta perustan myös hyvälle elämälle. Hyvinvointi on 

käsitteenä hyvin moninainen ja laaja. Hyvinvoinnin osatekijät voidaan jakaa kolmeen ulottu-

vuuteen: materiaaliseen hyvinvointiin, terveyteen ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaa-

tuun. Yhä useammin koettua hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, jota muokkaavat terveys 
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ja materiaalinen hyvinvointi, samoin kuin yksilön odotukset hyvästä elämästä, omanarvontun-

to, ihmissuhteet, ja mielekäs tekeminen. (Hyvinvointi 2013.) 

 

Yhteiskunta voi tukea väestön hyvää elämänlaatua luomalla elämiselle puitteet, jotka mah-

dollistavat ihmisarvoisen, hyvän ja terveen elämän. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi lue-

taan myös itsensä toteuttaminen, sosiaaliset suhteet, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Yksi-

löllisen hyvinvoinnin lisäksi hyvinvointi-käsite viittaa suomen kielessä yhteisötason hyvinvoin-

tiin. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat muun muassa elinolot, kuten asuinolot ja 

ympäristö, työhön ja koulutukseen liittyvät seikat, kuten työllisyys ja työolot, sekä toimeen-

tulo. (Hyvinvointi 2013.) 

 

3.1 Tarveteoria 

 

Hyvin usein ihmisten tarpeita nähdään ohjaavat biologiset perustarpeet, mutta Abraham Mas-

low’n tarvehierarkiateorian mukaan niitä ohjaavat myös muut tarpeet. Maslow’n mukaan toi-

minta kulloinkin määräytyy vallitsevan motiivin perusteella. Ennen kuin ylemmän tason motii-

vit voivat saada sijaa, täytyy alemman tason motiivit ensin olla saavutettu. Tarvehierarkian 

alimmalla portaalla ovat puutemotiivit eli fysiologiset perustarpeet, hyväksynnän tarpeet, 

yhteenkuuluvuuden tarpeet sekä rakkauden ja turvallisuuden tarpeet. Ylemmällä portaalla 

ovat kehitystarpeet eli esteettiset tarpeet, ymmärtämisen tarpeet, itsensä toteuttamisen 

tarpeet sekä tietämisen tarpeet. Maslow’n teoria korostaa ihmisessä luonnostaan olevia kehit-

tymisen ja kasvun tarpeita: halua tietää, halua saada esteettisiä kokemuksia sekä halua pyr-

kiä itsensä toteuttamiseen, mikäli perustarpeet on tyydytetty. (Kuusinen, Keskinen, Kor-

kiakangas, Kuusinen & Wahlström 1999, 196.)Tarveteoria auttaa muun muassa ymmärtämään, 

minkä tarpeiden tulee olla tyydytettyjä, jotta itsenäinen asuminen on mahdollista. Alimman 

tason yksi merkittävimmistä tarpeista on turvallisuus, joka on todella tärkeä asumista tarkas-

teltaessa. Turvallisuus on ennen kaikkea perusta hyvälle asumiselle. 

 

Erik Allardt määrittelee hyvinvoinnin tarvekäsitteen avulla. Hyvinvointi on tila, jossa ihmisillä 

on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Näin ollen ihmisten toivomusten sel-

vittäminen on tärkeää. Tarpeet voidaan nähdä tältä kannalta perustavammiksi kuin toivomuk-

set. (Allardt 1980, 21–22.) Yksilökeskeisen näkökulman mukaan tyydytetty tarve toimii myös 

yleensä resurssina, joka auttaa yksilöä tyydyttämään myös muita tarpeita. Erityyppiset tar-

peentyydytyksen luonteen avulla määritellyt tarpeet on luokiteltu kolmeen perusluokkaan: 

elintaso (Having), yhteisyyssuhteet (Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (Being). Elinta-

solla tarkoitetaan fysiologisia tarpeita eli lämpöä, ravintoa, nestettä ja perusmäärää turvalli-

suutta. Elintasoa voidaan kuvata myös tulojen, asumistason, työllisyyden, koulutuksen ja ter-

veyden avulla. Yhteisyyssuhteilla tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on yleensä tarve kuulua jä-

senenä sosiaalisten suhteiden verkostoon, jossa toisista välittäminen ja pitäminen ilmaistaan.  
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Itsensä toteuttamiseen kuuluu se, että yksilöä pidetään persoonana, yksilöllä on mahdolli-

suuksia poliittiseen osallistumiseen, yksilöllä on mahdollisuus osallistua harrastuksiin ja va-

paa-ajan toimintaan sekä yksilö saa osakseen arvonantoa. (Allardt 1980, 36–47.) 

 

3.2 Elämänhallinta 

 

Elämänhallinta on osa hyvinvointia, ja sitä voikin tarkastella ihmisten elinolosuhteiden, re-

surssien ja arjen toiminnan näkökulmasta. Arki on elämää, joka muodostuu esimerkiksi koti-

elämästä ja harrastuksista. Arki rakentuu toiminnoista erilaisissa ympäristöissä, joissa ihmiset 

toimivat yksin tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Arjen toiminnassa tavoitellaan hyvin-

vointia eli tarpeiden tyydyttämistä. (Saari 2011, 243.) 

 

Elämänhallinnalla tarkoitetaan keinoa pyrkiä toiminnan ja ajatusten avulla selviytymään nä-

kyvästi tai henkilökohtaisesti vaativista tilanteista. Oman elämänsä hallinnan avulla henkilö 

arvioi, tiedostaa ja havainnoi tilanteensa sekä käytettävissä olevat selviytymismahdollisuudet 

ja voimavarat. Lisäksi hyvä elämänhallinta vaatii yhteiskunnassa vallitsevien käyttäytymismal-

lien ja arvojen sisäistämistä. Autonomisen itsenäisen käyttäytymisen edellytyksenä on, että 

henkilö hallitsee elämäänsä asettamalla omia päämääriä ja sitoutumalla niihin. (Lampinen 

2007, 142–143.) Elämänhallinta on myös luottamusta siihen, että voi itse ohjata elämää ja 

pitää sitä koossa. Se on tunne, että pystyy omilla teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa omaan 

elämään. Elämänhallinta on kykyä suunnitella elämää. Se tarkoittaa itsetuntemukseen perus-

tuvaa kykyä asettaa tavoitteita, tunnistaa unelmia sekä ohjata omaa elämäänsä omien unel-

mien ja tavoitteiden suuntaan. (Elämänhallinta – henkinen voimavara 2014.) 

 

Elämää ei voi koskaan täysin hallita. Joskus tuntuu siltä, että tämän asian osaa ja pystyy te-

kemään, tähän voi vaikuttaa, kun taas toisissa tilanteissa ei. Mitä laajemmin ja enemmän 

elämässä on alueita, joissa tuntuu, että muut tekevät päätökset, sitä enemmän tuntuu, ettei 

elämänhallinta ole itsellä. Toisaalta, jos on vapaus päättää kaikesta, voi oman elämänhallin-

nan tunne haihtua pois runsauden edessä. Elämänhallinnan tunne ja kyky ovat osin muuntu-

via. Välillä elämänhallintaa voi olla enemmän ja joskus taas voimavaroja voi olla vähemmän 

käytettävissä. Myös yhteiskunnan olosuhteilla ja taloudellisilla seikoilla on suuri merkitys elä-

mänhallinnan mahdollisuuksissa. Monia asioita ei voi muuttaa, mutta ne voi hyväksyä. (Elä-

mänhallinta – henkinen voimavara 2014.) 

 

Itsenäisyys näyttäytyy itsestä huolehtimisen aktiviteetteina ja kykynä toimia itse. Kuitenkin 

vammaiselle henkilölle itsenäisyys on sitä, että hänellä itsellään on mahdollisuus päättää ja 

hallita omaan elämäänsä kuuluvista asioista. Itsenäisyys on yhteydessä ihmisen vapauteen. 

(Nurmi-Koikkalainen 2009, 13.)   Itsenäinen suoriutuminen toteutuu omatoimisena tekemisenä 

ja kykynä itse ohjata ja määritellä tahtomiaan asioita. Henkilö voi suoriutua tehtävistä itse-
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näisesti tuen ja palveluiden avulla silloin, kun hänen näkemyksensä ja tahtonsa ohjaavat toi-

mintaa. Omatoimisuudella voidaan tarkoittaa henkilön itsensä toteuttamaa tekemistä. (Yksi-

lölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 9.) 

 

4 Asuminen 

 

Asuminen käsitteenä on hyvin monimuotoinen. Asumisen käsite on hyvin lähellä elämisen käsi-

tettä. Asumiseen voidaan liittää muun muassa nukkuminen, ateriointi, työ, terveydenhoito, 

kotitaloustyöt sekä harrastukset. (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäris-

tö 2003, 10–11.) Laadukas asuminen muodostuu toimivasta asunnosta sekä arkea tukevista 

tarpeiden mukaisista ja riittävistä palveluista (Valjakka 2013, 36). 

 

Suomen Perustuslain 11.6.1999/731, 19 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on 

edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä tukea itsenäisen asumisen järjestämistä. Perustuslain 

9 § ensimmäisessä momentissa sanotaan, että jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa ja 

vapaus liikkua maassa. Kehitysvammaisen henkilön asumisessa lähtökohtana on oikeusturvan 

ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeää on, että 

henkilöllä on oikeus asunnon vuokrasopimukseen tai oman asunnon hallintaan, oikeus valita 

asuinpaikkakunta ja asunto, oikeus valita asuinkumppani, oikeus palvelusuunnitelmaan sekä 

oikeus riittäviin ja sopiviin palveluihin. (Laitoksista yksilölliseen asumiseen 2012, 35.) 

 

Kehitysvammapalvelujen rakennemuutoksen tavoitteena on lopettaa laitoksissa asuminen ja 

korvata lyhytaikaistarpeet lähiyhteisöratkaisuilla. Edellytyksenä on tietysti se, että lähiyhtei-

sö tarjoaa kehitysvammaisille asuntoja ja riittävää apua, tukea ja palveluita. Tavoitteena on 

myös kehittää työntekijöiden työotetta hoidollisesta työotteesta enemmän kohti yksilöllistä 

asumiseen perustuvaa työotetta. (Laitoksista yksilölliseen asumiseen 2012, 34.) 

 

4.1 Asumispalvelut 

 

Suomessa kehitysvammaisia henkiöitä on arvioitu olevan noin 40 000. Vuoden 2010 lopussa 

heistä 1 790 henkilöä asui kehitysvammalaitoksissa. Omaisten luona asuu noin 15 000 henkilöä 

ja heistä noin puolet on aikuisia kehitysvammaisia. Asumispalvelujen piirissä tuetusti asuu 

noin 9 000 ja perhehoidossa noin 1 300 kehitysvammaista henkilöä. (Laitoksista yksilölliseen 

asumiseen 2012, 9.) 

 

Asunto ja asumiseen tarvittavat palvelut yhdessä muodostavat asumispalveluiden kokonaisuu-

den. Asumiseen ja elämiseen vaikuttaa myös ympäristö, jossa asutaan. (Nurmi-Koikkalainen 

2014.) Kunta järjestää kehitysvammaisille asumispalveluja, jotka tarkoittavat tuki- ja palve-

luasumista (Sosiaalihuoltolaki 22:1).  Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityises-
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tä syystä tarvitsevat tukea tai apua asunnon tai asumisensa järjestämisessä (Sosiaalihuoltolaki 

23:1). Sosiaalihuoltoa, johon myös asumispalvelut kuuluvat, on ensisijaisesti toteutettava sel-

laisin toimintamuodoin, että ne mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat muut edelly-

tykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista (Sosiaalihuoltolaki 39:1). 

 

Tuki- ja palveluasuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumisessa, 

kuin tavalliseen asuntoon voidaan järjestää. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille, 

jotka tarvitsevat paljon valvontaa, apua ja hoivaa. Henkilökuntaa tehostetussa palveluasumi-

sessa on paikalla ympäri vuorokauden. (Asumispalvelut ja asunnon muutostyöt 2011.) Kehitys-

vammaisten asuminen voidaan järjestää ryhmäkodissa, palveluasumisyksikössä, asuntojen 

muodostamassa ryhmässä tai itsenäisesti yksittäisessä asunnossa. Pelkkää huonetta ei lasketa 

asunnoksi, vaan asunto on asukkaan hallinnassa oleva tila, jossa ovat asuinhuoneen lisäksi wc-

tilat ja keittiö. (Nurmi-Koikkalainen 2014).  

 

Itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen henkilön asunto on yleensä hankittu normaalista asun-

tokannasta tai eri säätiöistä. Asunnot sijaitsevat tavallisilla asuinalueilla ja ne ovat esteettö-

miä sekä asuntojen varustelutaso vastaa yleisiä asumisen standardeja. (Laitoksista yksilölli-

seen asumiseen 2012, 35). Itsenäinen asuminen koostuu erilaisista toiminnoista, joita ovat 

muun muassa siivoaminen, ruoanlaitto, hygieniasta huolehtiminen sekä pyykinpesu. (Laitoksis-

ta yksilölliseen asumiseen 2012, 16).  

 

4.2 Asumisen tukeminen 

 

Tuki käsite pitää sisällään yksilölliset tarpeet ja niihin vastaamisen (Teräväinen 2008, 34). 

Tuen ja avun tarvetta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon perustoimintojen lisäksi henkilöiden 

tarpeet heidän toimiessaan erilaisissa tilanteissa. Olosuhteet ja elämäntilanteet vaihtelevat, 

sekä henkilöiden tavoitteet ja tarpeet ovat yksilöllisiä. Yksilöllisen tuen tarvetta tulee katsoa 

yksittäisen henkilön näkökulmasta, ei pelkästään vammaryhmän tai diagnoosin perusteella. 

Henkilöiden toimintakyvyt poikkeavat toisistaan ja heidän elämäntilanteet ovat erityisiä ja 

yksilöllisiä. (Nurmi-Koikkalainen 2009, 29.) 

 

Kehitysvammaisen henkilön itsenäistä asumista voidaan tukea elinympäristöön liittyvillä muu-

tostöillä, palveluilla ja apuvälineillä. Osalle itsenäisesti asuvista kehitysvammaisista palvelut 

ovat tyypillisesti välttämättömiä jokapäiväiselle suoriutumiselle, kun taas osa kykenee asu-

maan omassa kodissaan ilman mitään tukipalveluja. Kotiin annettavien palvelujen kesto voi 

vaihdella ympärivuorokautisesta lyhytaikaisempaan. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana 

ovat henkilön toiveet, tarpeet, elämäntilanne ja toimintakyky kokonaisuudessaan. Kunta te-

kee asiakkaan kanssa yhdessä palvelusuunnitelman, jossa määritellään edellä mainitut asiat 

huomioon ottaen henkilön tarvitseman tuen ja avun sisältö ja laajuus, sen kohdentuminen 
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sekä tuen ja avun järjestämiseen tarvittavan henkilökunnan työpanoksen määrä sekä muut 

henkilön kannalta tärkeät näkökulmat. (Laitoksista yksilölliseen asumiseen 2012, 16.) 

 

Mahdolliset asumisen tuen tarpeet voivat liittyä kehitysvammaisilla asiakkailla valintojen ja 

päätösten tekemiseen, erilaisiin arkiaskareisiin, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen tukemi-

seen, päihteiden käyttöön tai hoivaan ja huolenpitoon. (Laitoksista yksilölliseen asumiseen 

2012, 16.) Asumista tukevia ja mahdollistavia palveluja ovat muun muassa siivous-, ateria- ja 

hygieniapalvelut, hoito- ja hoivapalvelut sekä asumistaitojen harjaannuttamiseen ja arvioin-

tiin liittyvät palvelut. Kunta tukee asiakkaita asunnon löytämisessä sekä palveluiden järjes-

tämisessä. (Nurmi-Koikkalainen 2014.) 

 

Asumiskokeilu ja –valmennus on yksi tukimuodoista ja se kuuluu kunnan määrärahasidonnaisiin 

tukitoimiin. Itsenäinen asuminen voi edellyttää harjoittelua, kokeilua ja tukea. Suunnittelusta 

ja palveluiden arvioinnista voi olla apua esimerkiksi itsenäistyvien nuorten elämänhallinnassa. 

Ohjausta ja tukea itsenäiseen asumiseen järjestävät muun muassa erilaiset järjestöt ja palve-

luntuottajat. Sopeutumisvalmennuksesta on apua kehitysvammaiselle ja hänen läheisilleen. 

Itsenäisen asumisen alkuvaiheen ja muutosvaiheiden ammattitaitoinen tuki on myös ennalta 

ehkäisevää toimintaa. (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 

32.) 

 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) 8 § 

määrittelee vaikeasti vammaisille tarkoitetut palvelut. Kuntien erityinen järjestämisvelvolli-

suus koskee päivätoimintaa, tulkkipalveluita, henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluita, jotka 

sisältävät saattajapalvelut, palveluasumista sekä asunnon muutostöitä. Esimerkiksi päivätoi-

minta on kodin ulkopuolella järjestettyä sosiaalista vuorovaikutusta edistävää sekä itsenäises-

sä elämässä selviytymistä tukevaa toimintaa. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, joilla 

pyritään vahvistamaan henkilön omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa. Toiminta edistää 

myös henkilön sosiaalista vuorovaikutusta ja samalla he saavat uusia kontakteja asuntonsa 

ulkopuolella. Päivätoiminta edesauttaa siirtymistä työtoimintaan ja edelleen siitä työelä-

mään. (Räty 2010, 214–215.) 

 

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään henkilöille, joilla sai-

rauden, vamman tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suo-

riutua tavanomaisista elämän toiminnoista sekä heille, jotka tarvitsevat työhallinnon palvelu-

jen ja toimenpiteiden lisäksi tarkoitettuja tukitoimia.  Vammaisten henkilöiden työtoiminnal-

la taas tarkoitetaan toimintakykyä edistävää toimintaa ja sen ylläpitämistä. Työtoimintaa jär-

jestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osal-

listua työmarkkinoilla olevaan työhön. (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 27 §.) 
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Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista 

kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan tarvita harrastuksissa, päivittäi-

sissä toimissa, opiskelussa ja työssä, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen ylläpitämisessä. Päivittäisiä toimia, opiskelua ja työtä varten kunta järjestää 

henkilökohtaista apua siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvit-

see. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 c:1, 

4.)Yleensä henkilökohtaisen avustajan työnantaja on kehitysvammainen henkilö itse ja hän 

myös itse määrittelee työtehtävät (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympä-

ristö 2003, 32).  

 

Mahdollisuus toimia ja liikkua asunnon ulkopuolella tukee asumista. Liikkumisen mahdollista-

vat kuljetuspalvelut, henkilökohtainen avustaja sekä saattajapalvelut. Henkilö voi tarvita tu-

kea myös oman auton tai apuvälineiden hankinnassa. Liikkumista helpottavia apuvälineitä 

ovat esimerkiksi kävelytuki, kolmipyörä ja sähköpyörätuoli. (Yksilölliset palvelut, toimivat 

asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 34.) Asumista voidaan tukea myös asuntoon tehtävillä 

muutostöillä, johon kunta myöntää myös korvauksia.  Asunnon muutostöitä voivat olla muun 

muassa luiskien rakentaminen, ovien leventäminen sekä pesutilojen saneeraukset. Asuntoon 

kuuluvia laitteita ja välineitä ovat hälytyslaitteet ja nostolaitteet. (Asetus vammaisuuden pe-

rusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 12:1, 3.) 

 

Tulkkipalveluilla turvataan henkilön oikeutta itseilmaisuun sekä vuorovaikutukseen yhteisön 

kanssa. Tämä palvelu ei ole korvattavissa millään muulla palvelulla. Vaikeavammaisten henki-

löiden itsenäisen suoriutumisen kannalta tulkkauspalvelut ovat välttämättömiä. Palveluiden 

tarkoituksena on poistaa opiskelussa, asioinnissa, työssä, tiedonsaannissa sekä vapaa-ajan 

toimintoihin osallistumisessa ilmeneviä kommunikaatioesteitä. (Räty 2010, 191.) 

 

Palveluasumisella tuetaan jatkuvasti toisen henkilön tukea tarvitsevaa vaikeavammaista hen-

kilöä tulemaan toimeen ilman laitoshuoltoa. Jatkuvalla avulla ja tuella voidaan mahdollistaa 

henkilölle omatoiminen asuminen. Palveluasumisessa asukkaan kuntoa ja selviytymistä seura-

taan sekä tarvittaessa tuetaan päivittäin. Palveluasumista voidaan järjestää henkilön omistus- 

tai vuokra-asunnossa, ryhmä- tai hajautettuna asumisena tai palvelutalossa. Palvelut tarjoa-

vat apua muun muassa pukeutumisessa, liikkumisessa sekä henkilökohtaisessa hygieniassa. 

(Räty 2010, 217.) 

 

5 Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistyö 

 

Tämän opinnäytetyön tulosten avulla kunnan on tarkoitus kehittää kehitysvammaisten asu-

mispalveluita hyödyntäen asiakkaiden näkökulmia ja mielipiteitä. Erilaisia palvelujärjestelmiä 

kehiteltäessä lähtökohtien ja näkökulmien pitäisikin olla palveluja tarvitsevissa henkilöissä ja 
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heidän näkemyksissään (Nurmi-Koikkalainen 2009, 7). Tukea tarvitsevan oman näkemyksen 

avulla pystytään etenemään kohti oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa 

(Nurmi-Koikkalainen 2009, 8). Muutoksien myötä vammaisten ihmisten rooli on kääntynyt pas-

siivisesta hoidettavasta aktiiviseksi henkilöksi, joka itse määrittelee, miten hänen tarpeidensa 

mukaiset palvelut toteutetaan ja järjestetään (Nurmi-Koikkalainen 2009, 7). 

 

Asiakaslähtöisen palvelun kehittämistyön tavoitteena on asiakkaan ja palveluntarjoajan väli-

nen yhteisymmärrys. Tämä tarkoittaa, että yhteisymmärrys asiakkaan tarpeista ja palveluiden 

mahdollisuuksista tyydyttää näitä tarpeita molempien osapuolten näkökulmasta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Asiakaslähtöisyys käsite voidaan tiivistää neljään keskeiseen ulottuvuu-

teen. Ensimmäisenä ulottuvuutena toiminnan arvoperustana on asiakaslähtöisyys, joka perus-

tuu ihmisarvoisuudelle. Toisena asiakas nähdään palveluihin osallistuvana aktiivisena toimija-

na, ei passiivisena palveluiden kohteena. Kolmantena asiakaslähtöisessä toiminnassa toiminta 

organisoidaan asiakkaan, ei pelkästään palvelutuottajan, tarpeiden mukaan, mikä edellyttää 

organisoijalta asiakasymmärrystä. Viimeisenä ulottuvuutena nähdään, että asiakkaan oman 

elämän asiantuntemus tekee hänestä palveluprosessissa työntekijän kanssa tasavertaisen 

kumppanin ja yhdenvertaisen toimijan. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 

2011, 14–19.) 

 

Matka kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön voidaan jakaa kuuteen eri osa-

alueeseen. Ensiksi rakennetaan asiakkaan palveluymmärrys. Asiakkuus syntyy, kun palveluiden 

käyttäjä tiedostaa olevansa asiakas. Asiakkaan tulee saada tieto asiakkaan velvollisuuksista, 

oikeuksista ja roolista. Asiakkaan tulee tietää myös mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa 

eri osissa palveluprosessia ja –tapahtumaa. Tieto näistä aktivoi asiakasta osallistumaan palve-

lutapahtumaan sekä muokkaa hänen asenteitaan. (Virtanen ym. 2011, 22.) 

 

Toinen askel on asiakkaan osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Asiakas on palvelutilan-

teissa toimija, ei palvelun kohde. Asiakas tuo mukanaan omat voimavaransa palvelutilantee-

seen. On erittäin tärkeää luoda tilaa asiakkaan subjektiudelle eli mahdollisuudelle tehdä va-

lintoja. Asiakaskokemus on tärkeä palveluita kehitettäessä. Kolmantena osa-alueena voidaan 

pitää palveluiden jakelukanavien, muodon sekä sisällön kehittämistä. Asiakkaan äänen tulee 

kuulua itse palvelutapahtumassa. Tämän lisäksi asiakasta on kuultava myös kehiteltäessä pal-

veluiden sisältöä ja muotoja sekä tapoja, joilla palvelut toteutetaan ja tuodaan asiakkaan 

saataville. (Virtanen ym. 2011, 22.) 

 

Neljäs askel kehittämistyössä on asiakasymmärryksen syventäminen. Kehittäjien on otettava 

selvää asiakastarpeista, jolloin kehittäminen tapahtuu asiakkaiden tarpeista käsin. Päätöksen-

teon pohjana on välttämätöntä kerätä ja hyödyntää asiakastietoja. Viides elementti on palve-

lua tuottavan organisaation palvelukulttuurien ja asenteiden muuttaminen. Ei yksin riitä, että 
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palveluiden prosesseja ja jakelukanavia kehitetään. Asiakaslähtöisyyden tulee toteutua myös 

palvelua tarjoavien organisaatioiden ja henkilöiden asenteissa sekä asiakkaiden kohtaamises-

sa. Asennemuutoksen myötä tuotanto- ja sektorilähtöinen ajattelu muuttuvat. Viimeisenä eli 

kuudentena osa-alueena on johtaminen. Johtamisella on suuri merkitys organisaatiotasoisten 

toimintatapojen ja asenteiden muuttamisessa. Johtamisella voidaan tuoda asiakkuusajattelu 

organisaatioin eri tasoille ja tukea sen kehittämistä. (Virtanen ym. 2011, 22.) Ennen kaikkea 

asiakaslähtöinen kehittämistyö antaa mahdollisuuksia omatoimisuutta tukeville ja luoville rat-

kaisuille (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 34). 

 

Haastattelujen avulla itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset pääsevät kertomaan omista tun-

temuksistaan ja kokemuksistaan. Näin saadaan kuuluviin palvelujen käyttäjien näkemykset ja 

niiden avulla on helpompi alkaa kehittämään palveluista asiakaslähtöisempiä. Tämän tutki-

muksen tulokset antavat vain rajallisen näkökulman itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten 

tuen tarpeista. Tärkeitä palvelujen kehittämistyössä ovat asiakkaille tehtävät palvelusuunni-

telmat. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua palvelujensa suunnitteluun 

ja toteuttamiseen. Lähtökohtana palvelusuunnitelmissa on asiakkaan näkemys omasta palve-

luntarpeesta. Jos palvelusuunnitelmiin kirjataan yksilölliset toiveet ja palvelutarpeet, kunta 

saa näiden perusteella tietoa kunnassa esiintyvästä palvelutarpeesta. Suunnitelmallisesti to-

teutetuista palvelusuunnitelmista kunta voi koota kokonaisnäkemyksen nykytilanteesta sekä 

arvion tulevaisuudessa esiintyvistä tarpeista. (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja estee-

tön ympäristö 2003, 30–31.) 

 

6 Tutkimuksen tarkoitus, lähtökohdat ja tavoite 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen tarpeita. 

Tutkimuskysymys kohdentuu vielä tarkemmin tiettyyn kuntaan, jossa halutaan kartoittaa ni-

menomaan sen alueen itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen tarpeita. Tutkimuskysymys 

on:  

 

Millaista tukea itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset tarvitsevat?  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on, että kunnan vammaispalvelut voivat hyödyntää tutkimustulok-

sia asumispalveluiden kehittämistyössä. Aihe on hyvinkin tärkeä ja ajankohtainen. Kehitys-

vammaisia koskevaa lakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja uudistettu laki tuo kunnille lisää 

kehittämisen tarpeita. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada kuuluviin palveluiden käyt-

täjien, tässä tapauksessa kehitysvammaisten henkilöiden kokemukset, mielipiteet sekä aja-

tukset tuen tarpeista itsenäisessä asumisessa. Näiden avulla kunta pystyy kehittämään yksilöl-

lisiä ja asiakaslähtöisiä asumispalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön (Laitoksista yksilölli-

seen asumiseen 2012, 35–36) julkaisemassa raportissa korostetaan, että kehittämisen ja 
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osaamisen alueita ovat muun muassa tuen ja avun selvittäminen ja niiden määrittely sekä 

toteutuksen suunnittelu erityisesti moniulotteisissa tarpeissa. Toimenpiteitä tarvitaan ainakin 

tukea tarvitsevien kehitysvammaisten omassa ympäristössä annettavan tuen ja hoivan kehit-

tämisessä ja vahvistamisessa sekä osaamisen vahvistamisessa lähityössä. 

 

7 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tietyssä kunnassa itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tu-

en tarpeita kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laa-

dullinen tutkimusmenetelmä, koska sen avulla voidaan nostaa uusia yksityiskohtaisia havainto-

ja esiin tutkittavasta ilmiöstä. Toinen valintaan vaikuttava tekijä on, että tällä tutkimuksella 

ei pyritä yleistämään mitään, vaan tarkoituksena on löytää haastatteluiden avulla asiakkaiden 

omia tarpeita ja mielipiteitä ilmiöstä. (Kananen 2014, 16–19.) 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla saadaan syvällinen näkemys ja laaja kuva aiheesta. Sen avulla 

saada yhdestä havaintoyksiköstä irti mahdollisimman paljon, jolloin tapausta käsitellään hyvin 

perusteellisesti. Tutkimus tapahtuu laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti luonnollisessa ym-

päristössä suorassa vuorovaikutuksessa tiedonantajien kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä reaalimaailmasta. (Kananen 

2014, 16–19.) Tämän tutkimuksen avulla saadaan kuuluviin kehitysvammaisten henkilöiden 

oma ääni ja omat kokemukset itsenäisestä asumisesta ja siihen liittyvistä tuen tarpeista. 

 

7.1 Kohderyhmä ja otanta 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmä muodostuu palveluiden käyttäjistä eli itsenäisesti asuvista 

kehitysvammaisista henkilöistä. Tiedonantajat asuvat itsenäisesti omassa asunnossa, joka on 

hankittu normaalista asuntokannasta tai jonkun säätiön kautta. Kohderyhmäksi valikoituivat 

palveluiden käyttäjät, koska kiinnittämällä huomiota käyttäjälähtöisyyteen voidaan palvelui-

den kehittämisellä saavuttaa laadukkaampia palveluita (Toikko 2012, 144). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei tavoitella tilastollisia yleistyksiä, joten otantakin on tyypillises-

ti pienempi ja tarkoin valittu. Kunnassa, jossa tutkimus suoritetaan, tiedossa on, että itsenäi-

sesti asuvia kehitysvammaisia on 27 henkilöä, joten otantakaan ei ole näin ollen suuri. Tässä 

tutkimuksessa otannan koko on neljä henkilöä. Tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan ja ym-

märtämään tiettyä asiaa, tässä tapauksessa itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tuen tar-

peita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) Tutkimuksessa haastateltaviksi on valittu sellaisia henki-

löitä, jotka ovat tutkittavan aiheen asiantuntijoita. Näin ollen itsenäisesti asuvat kehitys-

vammaiset voivat antaa parhaan vastauksen aiheesta. 
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Haastateltavat itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset valittiin tietystä kunnasta, koska tutki-

muksella selvitetään juuri tämän alueen tarpeita. Tavoitteena oli kutsua haastatteluihin mah-

dollisimman erilaisissa elämäntilanteissa olevia itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia, jotta 

tuen tarpeet tulisivat esille mahdollisimman monipuolisesti eri näkökulmista. Ulkopuolinen 

henkilö ei voi saada yhteystietoja kaupungin asiakasrekisteristä, joten yhteydenotto mahdolli-

siin haastateltaviin tapahtui kaupungin vammaispalveluiden työntekijöiden toimesta. Mahdol-

lisille haastateltaville lähetettiin postitse ennakkoon tiedote (liite 1) tutkimuksesta kaupungin 

perusturvatoimen nimissä. Tämän jälkeen haastatteluun osallistumisesta kiinnostuneiden oli 

mahdollista ottaa yhteyttä minuun tai kunnan työntekijään ja sopia haastattelun ajankohdas-

ta. Vain kaksi haastateltavista otti itse yhteyttä minuun.  

 

Kotiin lähetettyjen haastattelukutsujen lisäksi järjestin kaupungin toimintakeskuksessa infoti-

laisuuden opinnäytetyöstä, koska kutsujen avulla en saanut hankittua toivottua määrää haas-

tateltavia. Tilaisuudessa kiinnostuneiden oli mahdollisuus ilmoittautua henkilökohtaisesti mi-

nulle haastatteluihin. Tällä tavalla sain sovittua kolme uutta haastattelua, joista kuitenkin 

yksi perui haastatteluun osallistumisen haastattelupäivänä. Viidettä haastateltavaa etsin vielä 

ottamalla yhteyttä paikalliseen yhdistykseen, jolla voisi olla mahdollisia kontakteja itsenäi-

sesti asuviin kehitysvammaisiin. Tätä kautta en kuitenkaan tavoittanut enää lisää haastatelta-

via, joten otannan koko jäi neljään henkilöön. 

 

7.2 Aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Haastattelun etuna on sen 

joustavuus. Haastattelun aikana on mahdollista oikaista väärinymmärryksiä, toistaa kysymyk-

set uudestaan sekä keskustella kohderyhmän kanssa suorassa vuorovaikutuksessa. Haastatte-

lussa on myös mahdollista havainnoida sitä, miten asiat sanotaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

73.) Haastattelun etuna on myös se, että sen avulla haastateltava pystyy tuomaan itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaasti esille (Hirsijärvi & Hurme 2008, 35). Tämä oli tär-

kein syy, joka vaikutti aineistonkeruumenetelmän valintaan tässä tutkimuksessa. Haastattelu-

tilanteessa on mahdollista kertoa vapaamuotoisesti omista näkemyksistään omien kykyjensä 

mukaan.  

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla on laadittu keskustelun aiheet eli haastattelun 

teemat. Perehtyminen tutkittavaan aiheeseen teorian kautta antaa mahdollisuuden löytää 

teemat tutkittavan aiheen ympärille. Näiden pohjalta on laadittu teemahaastattelurunko 

haastattelutilanteiden tueksi (liite 2). Keskustelun aikana nouseviin uusiin aihealueisiin on 

myös tartuttava ja niistä on keskusteltava lisää haastattelun aikana. Keskustelut etenee haas-

tateltavan ehdoilla niin, että jokainen haastattelu on lopulta ainutlaatuinen kokonaisuus lu-

kuun ottamatta ennalta määriteltyjä teemoja. (Kananen 2014, 77.) 
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Haastatteluita suunniteltaessa on otettu huomioon myös kohderyhmän mahdolliset kielellisen 

ilmaisun ja ymmärtämisen vaikeudet.  Tärkeää on, että haastattelun aikana käytetään selke-

ää kieltä, jossa termit ovat tuttuja ja yksinkertaisia. Haastattelijalta vaaditaan hyvää tilanne-

tajua sekä nopeaa reagointikykyä, jotta voidaan haastattelutilanteessa ottaa huomioon jokai-

sen yksilölliset tarpeet. Teemahaastattelun kysymysaiheet on testattu etukäteen muilla ja 

niihin on tehty tarvittavat korjaukset ennen varsinaista haastattelua. Näin voidaan varmistaa, 

että kysymykset on esimerkiksi laadittu yksiselitteisesti ja etteivät ne ole johdattelevia (Mä-

kinen 2006, 93). Haastatteluissa on käytetty apuna nauhuria, jotta haastattelija saa kaiken 

tarkasti talteen ja pystyy näin ollen keskittymään ainoastaan haastattelutilanteeseen ilman, 

että joutuu kirjaamaan vastauksia samalla muistiin. 

 

Haastattelut on suoritettu marraskuussa 2014 kaupungin toimintakeskuksen tiloissa. Paikan 

valintaan vaikutti, se että haastateltavien oli helppo tulla paikan päälle ja se oli heille entuu-

destaan tuttu. Ennen varsinaista haastattelua tiedonantajat allekirjoittivat vielä suostumuk-

sen tutkimukseen osallistumisesta (liite 3). Heti haastattelujen jälkeen siirryttiin aineiston 

analyysivaiheeseen. 

 

7.3 Sisällönanalyysi 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen. Teemoittelu on 

yksi tapa toteuttaa sisällönanalyysi. Teemoittelussa tavoitteena on analysoida, millaisia tee-

moja vastauksista nousee esiin. Teemoittelun avulla saadaan olennaista tietoa halutusta ai-

heesta eli vastauksia tutkimuskysymykseen. Koska aineistonkeruu tapahtuu teemahaastatte-

luiden avulla, teemat on määritelty etukäteen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Näin ollen 

tässä tutkimuksessa teoria ohjaa analyysia. Teoriasidonnaiselle analyysille on tyypillistä, että 

käsitteet tuodaan esiin jo tunnettuna ilmiönä. Analyysin avulla on tarkoitus tuoda uusia aja-

tuksia esiin tutkittavasta aiheesta. Haastatteluista saadaan paljon mielenkiintoista materiaa-

lia, joten ensimmäisenä on palattava tutkimuskysymyksen äärelle ja asetettava se linjauksek-

si aineiston analysoinnille. Tästä rajatusta ilmiöstä tavoitteena on raportoida kaikki, mitä irti 

saa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 98–119.) Sisällönanalyysin avulla saadut tulokset on esitelty tu-

lokset osiossa sekä tulosten pohjalta tehdyt tutkimuksen johtopäätökset on esitelty johtopää-

tökset-luvussa. 

 

Teemahaastatteluiden purkaminen alkaa litteroinnilla. Litteroinnilla tarkoitetaan haastatte-

luissa saatujen tallenteiden kirjoittamista kirjalliseen muotoon. Litterointi voidaan tehdä eri 

tarkkuudella. Tarkin taso ottaa huomioon puheen lisäksi äänenpainot ja eleet taukoineen. 

Karkealla tasolla taas huomioidaan lauseen ydin tiivistetyssä muodossa, jossa ei tule esiin vas-

taajan koko ilmaisu. (Kananen 2014, 101–102.) Tässä tutkimuksessa on litteroitu haastatelta-
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vien kaikki ilmaisut sanasta sanaan, mutta äänenpainoja, eleitä ja taukoja ei ole erikseen 

huomioitu. Litteroinnin jälkeen seuraava askel kohti aineiston analyysia on koodaus eli tekstin 

tiivistäminen. Jotta aineiston sisään voidaan nähdä, täytyy se ensin tiivistää ja selkeyttää. 

Käytännössä tietoja yhdistellään niin, että samaa tarkoittavat yhdistetään samalla koodilla.  

(Kananen 2014, 103–104.)  

 

Koodauksen jälkeen siirrytään analysoimaan tutkimusaineistoa. Aineistolle täytyy esittää ky-

symyksiä ratkaisun ja tulkinnan löytämiseksi (Kananen 2014, 108). Aineiston teemoittelussa on 

tärkeää se, mitä kustakin teemasta on sanottu. Ensiksi aineisto pilkotaan ja ryhmitellään eri 

aihepiirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93–101.) Tässä tutkimuksessa teemahaastatte-

luun määritellyt teemat toimivat jo valmiina aihekokonaisuuksina.  

 

Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Tut-

kimuksen kannalta kiinnostavia aiheita ilmaisevia lauseita pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi 

eli tasoiksi, minkä jälkeen pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään taas samaa tarkoittavien ilmaisu-

jen joukoksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93–101.) Näin raakatekstistä syntyy taso tasolta samaa 

tarkoittavia yläkäsitteitä, jotka lopulta tiivistyvät tutkimustuloksiksi. Taulukko 1 havainnollis-

taa, miten tutkimuksen aineiston analyysi on toteutettu. Jokaisesta haastattelurungon tee-

masta on tehty oma taulukko analyysivaiheessa. Taulukoiden avulla on nostettu tutkimukselle 

merkittäviä uusia kokonaisuuksia esiin aineistosta, minkä jälkeen nousseet teemat on yhdis-

tetty tuloksiksi vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tämä taulukko analyysin keinona on synty-

nyt kokeilemalla ja yhdistelemällä erilaisia analysoinnin malleja. 
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Taulukko 1: Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetty menetelmä 

 

8 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu sosiaalialan ammattieettisiä säädöksiä ja hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tieteellinen tutkimus voi olla luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää sekä tulokset 

uskottavia silloin, kun tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä ta-

valla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Tutkimuksen luotettavuuden ja laadun mittareita ovat 

validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkitaan oikeita asioita ja 

reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä. Tutkittavan kohteen ja käytettävien mene-

telmien valinta vaikuttaa tutkimuksen validiteettiin. Tutkimuksen toteutusvaihe taas vaikut-

taa oleellisesti reliabiliteettiin. Ennen kaikkea luotettavuustarkastelun edellytys on työn riit-

tävä raportointi sekä tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen ja valintojen perustelu. (Kananen 

Raakateksti Taso 1 Taso 2 Taso 3 

”Ihmissuhteet mulle on 

ainakin aina ollut sellai-

sia ongelmallisia.” 

Ongelmia ihmissuh-

teissa 

Keskustelu ihmissuh-

teista 

Keskustelukumppani 

Vierellä kulkija 

  

  

”Eikä ne halua ymmär-

tää mua, miks mä oon 

tämmönen erilainen.” 

Erilaisuus Keskustelu omasta 

minäkuvasta  

”Miks mua, just mua 

sanotaan erilaiseksi täl-

laiseksi?” 

Oman minäkuvan 

pohtiminen 

Keskustelu omasta 

minäkuvasta 

”Kaikki olis hyvin ja 

kaikkien kanssa tulis 

toimeen.” 

Toive hyvistä ihmis-

suhteista 

Keskustelua ihmissuh-

teista 

”Että ei olis mitään rii-

toja tai eripuraisuutta 

eikä sellaista.” 

Hyvän ihmissuhteen 

piirteitä 

Keskustelua ihmissuh-

teista 
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2014, 147–151.) Tähän lukuun on koottu tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden teoriaa, 

joiden avulla on voitu arvioida tämän tutkimuksen pätevyyttä. 

 

Ensimmäinen hyvän tieteellisen käytännön kriteeri tutkimusetiikan näkökulmasta on se, että 

tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta tutkimusprosessissa, 

tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä niiden arvioinnissa (Hyvä tieteellinen käytäntö 

ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6). Myös yksi merkittävä laadullisen 

tutkimuksen kriteeri on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Tämä näkyy muun muassa 

siinä, millaisia ja miten lähteitä käytetään sekä tutkimuksen eettisenä kestävyytenä. Eettinen 

kestävyys tarkoittaa laadukasta tutkimussuunnitelmaa, sopivaa tutkimusasetelmaa sekä hyvää 

raportointia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) Tämän opinnäytetyön raportoinnissa on nouda-

tettu Laurea-ammattikorkeakoulun yleisiä ohjeita opinnäytetyön raportoinnista ja kirjoittami-

sesta. Kaikki tutkimuksen vaiheet, tulokset ja johtopäätökset on kirjattu muistiin raporttiin 

sekä näihin liittyvät valinnat on perusteltu. Työssä käytetyt lähteet ja viittaukset on merkitty 

huolellisesti ohjeiden mukaan. 

 

Toisena tutkimuksessa on käytettävä tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia sekä eetti-

sesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tuloksia julkaistaessa tiede-

viestinnän tulee olla avointa ja vastuullista. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäi-

lyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6.) Tämän tutkimuksen tietoaineisto on hankittu käyttä-

en luotettavaa ja kestävää tutkimusmenetelmää. Aineiston keräämiseen käytetty teemahaas-

tattelurunko on tarkasti suunniteltu teorian ja ammattilaisten näkemysten pohjalta ja testat-

tu ulkopuolisella henkilöllä ennen varsinaista käyttöä. Haastattelurunko on pyritty laatimaan 

niin, että se ei ole johdatteleva. Tutkimuksen tulee olla ennen kaikkea objektiivinen. Tutki-

jan mielipiteet eivät saa vaikuttaa tuloksiin ja asiat täytyy kertoa mahdollisimman neutraalis-

ti. Tutkimuksen tiedonlähteenä tulee olla tutkimuskohteesta saatava kokemus, ei tutkijan 

kokemus. Näin saadaan luotua eettisesti kestävä tutkimus. (Mäkinen 2006, 29.) Tässä opinnäy-

tetyössä tulokset on tuotu esiin tarkasti, huolellisesti ja rehellisesti. Mitään tietoja ei ole jä-

tetty pois ja tiedot on esitetty sellaisenaan tiedonantajien antamien haastattelujen pohjalta.  

 

Kolmas hyvän tieteellisen käytännön kriteeri on muiden tutkijoiden työn ja saavutusten 

asianmukainen huomioonottaminen omassa tutkimuksessa sekä tulosten julkaisussa (Hyvä tie-

teellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6). Opinnäytetyös-

sä on otettu huomioon myös aikaisemmin tehdyt tutkimukset aiheesta. Niiden avulla voi arvi-

oida tutkimuksen luotettavuutta ja paikkansa pitävyyttä. Neljäntenä tutkimus on suunnitelta-

va, toteutettava, raportoitava sekä siinä syntynyt tietoaineisto tallennettava tieteelliselle 

tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisella tavalla. Viides kriteeri on, se että tarvittavat 

tutkimusluvat on hankittu. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittelemi-
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nen Suomessa 2012, 6.) Tämän opinnäytetyön tutkimusluvan on myöntänyt kaupunki, jossa 

tutkimuksen olen toteuttanut.  

 

Kuudes hyvän tieteellisen käytännön kriteeri on se, että ennen työn aloittamista sovitaan 

kaikkien osapuolten kanssa velvollisuudet, vastuut, oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet 

sekä aineiston säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hy-

väksymällä tavalla. Seitsemännessä kriteerissä tutkija pidättäytyy kaikista tutkimukseen liit-

tyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä. 

(Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6-7.) 

 

Viimeisenä kriteerinä on otettava huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset. (Hyvä tieteelli-

nen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6-7.) Haastatteluista 

saatu aineisto on säilytetty koko tutkimusprosessin ajan suojattuna, niin etteivät ulkopuoliset 

saa sitä käyttöönsä. Aineiston analyysi on suoritettu mahdollisimman pian haastatteluiden 

jälkeen, jottei haastatteluista saatua materiaalia tarvitse säilyttää pitkiä aikoja. Tulosten 

julkaisemisen jälkeen kaikki haastatteluista tullut materiaali on tuhottu.  

 

Haastateltavia on informoitu tutkimuksen anonyymiudesta ja sen säilyttämisestä erillisellä 

kirjeellä (liite 1). Haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa nimettöminä sekä kaikki heihin liit-

tyvät yksityiskohdat on jätetty julkaisematta. Tutkimusraportissa ei mainita kuntaa, johon 

tutkimus on toteutettu, jotta voidaan taata tiedonantajille mahdollisimman hyvä anonymi-

teetti.  Vasta pieni osa kehitysvammaisista henkilöistä asuu itsenäisesti omassa asunnossa, 

minkä takia henkilöiden tunnistaminen voisi olla mahdollista puhuttaessa tietystä kunnasta.    

 

Haastatteluissa saatuja havaintoja on hyvä pohtia tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta. 

Havaintojen tulee olla luotettavia ja puolueettomia, jotta tutkimus voi olla luotettava. On 

tärkeää, että tutkija ymmärtää ja kuulee tiedonantajia omina itsenään eikä suodata kerto-

musta oman kehyksen läpi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136.) Tämän tutkimuksen haastatte-

luissa on käytetty apuna nauhuria, jotta voidaan saada tarkasti ylös käydyt keskustelut. Näin 

on varmistettu, että tukija ei tee omia tulkintoja haastateltavien vastauksista. Nauhoitetut 

keskustelut on litteroitu sanatarkasti ja niiden pohjalta on tehty lopuksi aineiston analyysi. 

Tässä kohtaa on myös hyvä miettiä, voiko olla varma ymmärsivätkö tiedonantajat haastatte-

lussa heille esitetyt kysymykset toivotulla tavalla. Toisaalta viimekädessähän jokainen tekee 

omat tulkintansa kuulemastaan ja jokainen tulkinta on varmasti yhtä pätevä. 

 

Tutkimuksen otanta on niin pieni, että tuloksia ei voi yleistää kovinkaan tarkasti. Tulosten 

tavoitteena onkin olla ennen kaikkea hyödyttämässä kaupungin kehittämistyötä ja antamassa 

viitteitä juuri tämän paikkakunnan itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ulkopuolisen tuen 

tarpeista. Siihen tarkoitukseen tulokset ovat päteviä, koska kohderyhmän kokonaismäärä on 
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suhteellisen pieni tällä paikkakunnalla, vain 27 henkilöä. Näin ollen neljän haastateltavan 

avulla pystyi jo muodostamaan hyvän kokonaiskuvan heidän tarpeistaan. Opinnäytetyö on aina 

oppimisen ja harjoittelun paikka, joten se täytyy myös huomioida tutkimusta tarkastellessa ja 

tuloksia yleistäessä. 

 

9 Tutkimustulokset 

 

Sisällönanalyysin avulla tutkimusaineistosta nousi esiin viisi eri kokonaisuutta tuen tarpeista 

itsenäisessä asumisessa. Tutkimusaineistosta käy ilmi, että itsenäisesti asuvien kehitysvam-

maisten tuen tarve on enemmänkin toisen ihmisen henkistä läsnäoloa kuin fyysistä auttamis-

ta. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kehitysvammaiset tarvitsevat itsenäiseen asumi-

seen valmistavaa valmennusta, ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamiseen, ohja-

usta ja neuvontaa siivouksessa, tukea ja ohjausta ruoan laitossa sekä henkistä tukea.   

 

9.1 Itsenäiseen asumiseen valmistava valmennus 

 

Haastateltavilta kysyttiin heidän kokemuksistaan ja tuntemuksistaan tilanteesta, jossa he 

muuttivat asumaan itsenäisesti. Kaksi haastateltavaa koki tilanteen olleen henkisesti vaikea, 

jännittävä ja iso pala käsiteltäväksi. Ikävän ja haikeuden tunne oli myös läsnä lapsuuden ko-

dista pois muuttaessa. Heidän mielestään oli haastavaa tottua itsenäiseen asumiseen. Nämä 

haastateltavat kokivat suurta epävarmuutta omasta selviytymisestä uudessa kodissa.  

 

”Se oli hirveen vaikeeta mulle. Hirveen iso pala mulle. Miten mä selviydyn tästä 

ja oli ihan ensimmäinen uus koti ja oli vähän vaikee kyllä tottua siihen.”  

 

”Ja vähän aikaan tuntu tosi vaikeelta, mutta siihenhän tottuu sitten aika äk-

kiä.” 

 

”Siinä oli vähän sitten sitä, että miten mä tästä selviin ja tollein, mutta kyllä-

hän sitä pikkuhiljaa alko sit selviämään.” 

 

Haastattelussa kävi ilmi, että asumisen alkumetreillä saatava tuki on erityisen tärkeää. Haas-

tateltavien mielestä on hyvä olla joku henkilö, jonka kanssa voi keskustella omista ajatuksista 

ja tuntemuksista muutosprosessin aikana. Kaikilla vastaajilla tukena tilanteessa, jossa he 

muuttivat asumaan itsenäisesti, oli ollut läheinen henkilö. 

 

”Äiti kun oli siinä vähän alkumetreillä tukemassa mua kovasti. Sain jutella äitil-

le siinä.”  
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Kaikki vastaajat kokivat itsenäistymisen opettelun alkaneen vasta omaan kotiin muuttamisen 

jälkeen. He kokivat, että heidän täytyi siinä elämän vaiheessa päästä käytännössä kokeile-

maan, miltä itsenäistyminen tuntuu, kun ikää kertyi tarpeeksi.  

 

”Muutin omaan kotiin, koska halusin oppia elämään enemmän itsenäisesti.” 

 

”Oppii olemaan enemmän itsenäinen.” 

 

9.2 Ohjaus ja neuvonta käytännön asioiden hoitamiseen  

 

Haastatteluista nousi esiin ulkopuolisen tuen tarve käytännön asioiden hoitamiseen. Kolme 

neljästä itsenäisesti asuvasta kehitysvammaisesta ei kyennyt hoitamaan raha-asioita itsenäi-

sesti, vaan apuna niiden hoidossa oli tällä hetkellä läheinen. Jos heillä ei ollut läheistä henki-

löä tukena, raha-asioiden hoito oli siirtynyt ulkopuoliselle edunvalvojalle. Haastatteluista käy 

ilmi, että tunnusluvun muistaminen ja laskujen erääntyminen koitui ongelmaksi. Myös rahan 

nostamiseen pankkiautomaatista tarvittiin ulkopuolista tukea. Heillä oli toiveena, että käy-

tännön asioita pääsisi itse opettelemaan ja toteuttamaan. 

 

”Toistaiseksi raha-asioita on hoitanut minun äiti, mutta pikku hiljaa me ollaan 

kyllä myöskin pohdittu sitä, että tossa jossain vähän myöhemmin opin myöskin 

niitä itse hoitamaan. Mutta tehty ikään kuin vähän niinku pohjaa jo siihen val-

miiks.” 

 

Hyvänä esimerkkinä käytännön asioiden hoitamisesta nousi haastatteluista esiin lampun vaih-

to. Osa haastateltavista kokikin tässä epävarmuutta. Vastaajat eivät olleet varmoja omista 

taidoistaan, koska arkipäiväisiä asioita ei ollut harjoiteltu tarpeeksi etukäteen. Mahdolliset 

fyysiset rajoitteet saattoivat estää itse vaihtamasta lamppua, joten ulkopuolista apua tähän 

kaivattiin.  Esimerkiksi pimeässä kylpyhuoneessa kulkeminen voi koitua haastavaksi, jos käy-

tännön asioiden hoitamisessa apua ei ole saatavilla lyhyellä varotusajalla. 

 

”Kyllä aina siinä on sit semmoinen epävarma. Jos vaikka kattolamppu sammuu 

tai palaa loppuun niin sit se ei enää sytykkään palaamaan, niin sit se pitää vaih-

taa. Miten mä nyt osaan, osaanko mä nyt tehä tän vai enkö mä osaa?” 

 

Toiveena osalla haastateltavista oli arjen sujuminen ja turvallisuus. Arki sujuu paremmin, jos 

haastavissa asioissa on mahdollista saada tukea, eikä niistä tarvitse selviytyä yksin. Tämä tuo 

elämään tietynlaista sujuvuutta ja turvallisuutta. Monessa kohtaa haastatteluissa nousi esiin 

tietynlainen epävarmuus asioiden sujumisesta. Epävarmuutta aiheuttivat epätietoisuus tule-

vasta, asioiden ja sovittujen kellonaikojen äkillinen muuttuminen sekä yllättävät tilanteet, 
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kuten vesikatkos asuinrakennuksessa. Ongelmatilanteissa he yrittivät ottaa ensimmäisenä yh-

teyttä läheisiinsä. 

 

”Se unelmakodin turvallisuus tietysti ja se, että kaikki asiat menis hyvin.” 

 

9.3 Ohjaus ja neuvonta siivouksessa 

 

”Siivottua tulee kyllä, mutta lopputulos jää aina sit sillein vähän kysymysmer-

kin alle.” 

 

Puolet haastateltavista koki tarvitsevansa ohjausta ja neuvontaa siivouksessa. Usein ongel-

maksi koituivat henkilöiden fyysiset rajoitteet. Muun muassa ikkunan pesuun kaivattiin apua, 

koska ikkunat ovat niin korkealla. Tietynlaista rutiinia ja ohjeistusta kaivattiin myös. Siisteys 

oli vastaajille tärkeää, mutta kaikki eivät pystyneet siitä itse huolehtimaan. Toiveena olikin 

joku henkilö, jonka kanssa voisi yhdessä tehdä siivouksen.  

 

”Siivoamisessa tietysti joku vois käydä mun luona, niin voitais yhdessä siivota.” 

 

”Unelma koti on mulle sellanen, että mulle siivottais joka päivä siellä ja mulle 

vaihettais petivaatteet ja verhotkin vaihettais ikkunoihin. Haluaisin pitää kodin 

siistinä.” 

 

9.4 Tuki ja ohjaus ruoanlaitossa 

 

Kukaan vastaajista ei tehnyt ruokaa itse kotona. He kokivat, että valmisruokaa on helpompi ja 

nopeampi tehdä. Kaikki vastaajat söivät siis kotona kaupasta ostettua valmisruokaa. Osa hen-

kilöistä koki ruoanlaittomahdollisuuksien olevan kotona huonot, koska esimerkiksi uuni oli 

ruosteinen ja huono.  Myös epätietoisuus ruoan valmistamisesta aiheutti epävarmuutta ja sen 

takia päädyttiinkin aina valmisruokaan. Toiveena olikin, että mahdollisessa asumisen valmen-

nuksessa opeteltaisiin yhdessä ruoanlaittoa.  

 

”Tällä hetkellä olen itse vaan mikron avulla tehnyt valmisruokaa. Kyllä siellä 

asunnossa on semmoinen hellakin, mutta itse en ole ainakaan vielä toistaiseksi 

tehnyt sillä mitään.” 

 

”No en muuta kun niitä valmisruokia. Ne on niin helppoja ja nopeita laittaa.” 
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Yksi vastaajista halusi opastusta ja neuvoja terveelliseen ruokavalioon ja sen noudattamiseen. 

Hän kertoikin ostavansa jo omatoimisesti kaupasta rasvattomia tuotteita. Hän ei kuitenkaan 

vielä itse valmistanut ruokaa kotona, vaan osti valmisruokia.  

 

”Haluaisin neuvoja terveelliseen ruokavalioon.” 

 

9.5 Henkinen tuki 

 

Tutkimusaineistosta käy ilmi, että haastatteluihin osallistuvat itsenäisesti asuvat kehitysvam-

maiset saivat tukea enimmäkseen läheisiltään. Tämä näkyi kaikissa haastatteluissa ja monessa 

kohtaa, kuten ruoanlaitossa, siivouksessa sekä käytännön asioiden hoitamisessa. Vastaajat 

kokivat läheisten avun olevan heille hyvin tärkeää. Läheiseen saattoi ottaa yhteyttä ongelma-

tilanteissa ja avun tarpeessa. Vastaajien mielestä oli tärkeää, että läheiset asuvat lähellä, 

jotta apua on saatavilla nopeastikin. Se toi myös heille turvallisuuden tunnetta. 

 

”No mun mielestä hyvä asuminen muodostuu siitä, että on niinku läheiset tuke-

na.” 

 

Hyvin usein läheiset olivat vastaajien mukana, kun heillä oli käyntiä johonkin paikkaan, kuten 

lääkäriin tai pankkiin. Fyysistä apua haastateltavat eivät kokeneet tarvitsevan, vaan lähinnä 

tietynlaista vierellä kulkijaa, joka on siinä henkisenä tukena, jos tulee esimerkiksi jotain ky-

syttävää ja epäselviä tilanteita. Kaupassa asioinnin jokainen haastateltava pystyi itsenäisesti 

hoitamaan ilman tukea.  

 

”Lääkärissä käydessä äiti on yleensä ollut sit vaan semmoisena kuuntelemassa 

siinä ja tollein henkisenä tukena.” 

 

Kaksi haastateltavaa koki kaipaavansa vierellä kulkijaa ulkona liikkuessa. He eivät kokeneet 

tarvitsevan fyysistä apua ulkona liikkumisessakaan. He toivoivat toisen henkilön ulos mukaan 

tuomaan turvallisuuden tunnetta. Pelkoa ulkona liikkumiseen toi pimeys ja tuntemattoman 

vastaantulijat. He kokivat myös, että olisi mukava, jos olisi joku jolle voisi jutella samalla. 

Kaikki vastaajat pystyivät kulkemaan itsenäisesti ulkona, eivätkä he kokeneet tarvitsevansa 

siihen fyysistä tukea. He kokivat lyhyiden välimatkojen ja palveluiden sijainnin olevan suuri 

plussa kyseisellä paikkakunnalla. Nämä antoivat heille mahdollisuuden kulkea itsenäisesti.   

 

”Oishan se hyvä jutella jonkun kanssa sit siinä ulkona liikkuessa.” 
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Yksi haastateltava toivoi unelmakotiin hoitajaa, joka olisi käytettävissä aina silloin, kun tarve 

tulee. Lähinnä hänen mielestään hoitaja olisi sellainen henkilö, jonka kanssa voisi jutella 

mieltä painavista asioista.  

 

”Siellä olisi niitä hoitajia, et jos jotain tulee, niin niille voi mennä sanomaan. 

Niitten kanssa pystyy keskustelemaan semmoisin suljetuin ovin, ettei muut kuu-

le jos on jotain hankaluuksia.” 

 

Kaksi vastaajaa koki huolta yksin asumisessa. Huolta aiheutti heihin kohdistuva häirintä. Heil-

le saattoi tulla häiriösoittoja ja oven takana saattoi käydä tuntemattomia henkilöitä kurkki-

massa. Myös naapureiden metelöinti aiheutti harmia asumiseen. Nämä huolet ja harmit esti-

vät kotona rentoutumisen ja lepäämisen. He kokivat, että olisi hyvä olla joku henkilö, jonka 

kanssa voisi keskustella näistä asioista heti. Vastausten pohjalta tuloksena on, että vierellä 

kulkijan rooli on myös olla keskustelukumppanina. 

 

”Harmia ja huolta on semmoinen, että jos vaikka mulle soitellaan häiriö soitto-

ja ja soitellaan keskellä yötä, illalla soitellaan.” 

 

”Jos on esim. joku sairaus, haluaa levätä, nukkua, rentoutua, ei semmoisessa 

metelissä voinut rentoutua. Se on semmoinen seikka. Siitä minä en pitänyt yh-

tään.” 

 

Huolet ja puutteet asumisessa näkyivät myös haastateltavien arjen hallinnassa ja hyvän olon 

tunteessa. Heille saattoi syntyä näistä asioista tunne, että mikään ei oikein enää sujunut. 

 

”Mä oon vähän sellanen, että jos on huolia tai puutteita, niin se sitten kyllä mi-

nussa näkyy hyvin herkästi, että mä oon aika surullinen tai masentunut tai her-

mostunut.” 

 

Osa haastateltavista koki ihmissuhteiden olevan ongelmallisia heille. Oman minäkuvan kanssa 

kamppailu nousi esille ainakin yhdestä haastattelusta. Yksi vastaajista koki, että hänen kans-

saan tuntemattomat ihmiset eivät halunneet jutella. Toiveena ihmissuhteissa oli, että kaikki 

olisi hyvin ja kaikkien kanssa tulisi toimeen. Ei olisi mitään riitoja tai eripuraisuutta muiden 

kanssa.  

 

”Kyllä noi ihmissuhteet on aika semmoisia, mulle on ainakin aina ollut sellaisia 

ongelmallisia.” 
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”Miks mua, just mua sanotaan erilaiseksi tällaiseksi? Miks mä oon just tällä-

nen?” 

 

10 Yhteys aikaisempiin tutkimuksiin 

 

On hyvä tarkastella myös aikaisempia kehitysvammaisten asumista koskevia tutkimustuloksia. 

Nämä antavat viitteitä siitä, onko uusi tutkimus luotettava eli löytyykö tutkimuksista yh-

teneväisyyksiä. Muun muassa Aspa-säätiö toteutti yhteistyössä Härkätien sosiaali- ja terveys-

palvelujen yhteistoiminta-alueen sekä Killin Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa kehitysvam-

maisten ihmisten asumisen selvityksen Koskella Tl, Marttilassa, Tarvasjoella sekä Liedossa. 

Selvityksessä kartoitettiin aikuisten kehitysvammaisten omia mielipiteitä asumisestaan ja sii-

hen liittyvistä tuen tarpeestaan. Selvitys toteutettiin haastattelemalla 24 kehitysvammaista 

henkilöä sekä toiminnallisten työpajojen avulla. (Härkätien sote-alueen selvitys 2014.) 

 

Haastateltavista moni toivoi omaa kotia tavallisesta asuntokannasta ja osa haluaisi asua pie-

nimuotoisessa ryhmäkodissa, mikäli asuminen on järjestetty mahdollisimman itsenäisesti. 

Useampi haastateltava kertoi tarvitsevansa yksilöllistä asumis- tai muuttovalmennusta, jossa 

harjoitellaan arjen sujumista. Selvityksessä käy ilmi myös, että kehitysvammaiset tarvitsevat 

enemmän tukea vapaa-ajan harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään osallistumisessa. Toiveena 

kehitysvammaisilla henkilöillä oli tukihenkilö tai avustaja, joka tukisi ja ohjaisi heitä näilläkin 

osa-alueilla. (Härkätien sote-alueen selvitys 2014.) Henkilökohtaisen avun malleilla on jo pie-

nilläkin tuntimääräisillä panostuksilla saatu aikaan muutoksia, joissa asiakas on voimaantunut 

toimimaan kotinsa ulkopuolella ja kodissaan. Henkilökohtainen apu tähtää kehitysvammaisen 

henkilön oman näköisen ja itsenäisen elämän mahdollistamiseen omassa kodissaan ja sen ym-

päristössä henkilökohtaisen avustajan tukemana. (Teräväinen 2008, 34–35.) 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry keräsi näkemyksiä osahankkeen koulutustilaisuuksissa kehi-

tysvammaisilta ja heidän läheisiltään asumisesta ja sen tukipalveluista. Kehitysvammaiset 

henkilöt listasivat asioita, jotka liittyvät hyvään asumiseen. Listasta nousi esiin, että asumi-

nen mahdollistaa ihmisarvoisen elämän, mahdollistaa itsenäistymisen, se on rakkauden ja pa-

risuhteen tyyssija sekä rauhan kehto. Kehitysvammaiset henkilöt listasivat myös asumispalve-

lujen pullonkaulat. Heidän mielestään ei ole tarpeeksi vammaisystävällisiä asuntoja, asunto-

jen sijaintia ei aina ole harkittu sekä tekniset apuvälineet puuttuvat. Toiveena kehitysvam-

maisilla oli myös muun muassa henkilökunnan eritysosaaminen (mielenterveystyö, kommuni-

kaatio), päivittäisissä toiminnoissa tukeminen sekä kodin ulkopuolella olevien normaalien pal-

veluiden (parturi- kampaamo, kauppa, apteekki, pankki) käytön mahdollisuus. (Kaukola 2004, 

7–16.) 
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Academic Network of European Disability -verkon (ANED) asiantuntijat ovat tehneet tutkimuk-

sen, miten eri Euroopan maissa politiikka tukee vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää. 

Kyselyt lähetettiin kaikille Euroopan maille ja lopputuloksena saatiin raporttiin 25 maata. Ta-

voitteena ohjelmalla oli muun muassa jakaa hyviä käytäntöjä sekä antaa komissiolle suosituk-

sia tulevasta politiikasta ja tutkimus- ja kehittämistyöstä. (Townsley, Ward, Abbott & Wil-

liams 2009, 3.) Tutkimuksessa kysyttiin eri maiden asiantuntijoilta esimerkiksi, millaista hen-

kilökohtaista apua heillä on tarjolla. Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa oli 

tarjolla henkilökohtaista apua ja tuen antaminen keskittyi lähinnä kotiin. Joissakin tapauksis-

sa tukea annettiin myös sosiaalisiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Kotona annettavaan tukeen 

kuului muun muassa seuraavia tehtäviä: siivous, laskujen maksu, kirjeenvaihto, pyykinpesu, 

ruoan laitto, pukeutuminen sekä peseytyminen. (Townsley ym. 2009, 28.) 

 

11 Johtopäätökset 

 

Tutkimistulosten pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä itsenäisesti asuvien kehitysvammais-

ten tuen tarpeista tutkitussa kunnassa. Kehitysvammaisen nuoren muutto pois lapsuudenko-

dista ja itsenäisen elämän rakentamisen aloittaminen ovat suuria haasteita nuorelle itselleen 

sekä hänen perheelleen. Suuren elämänmuutoksen hallittu ja turvallinen toteuttaminen vaatii 

suunnittelua ja hyvää yhteistyötä vammaisen nuoren, hänen läheistensä ja tarpeellisista pal-

veluista vastaavien tahojen kesken. (Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle 2010, 

35).  

 

Haastatteluiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätös, että asumiseen valmistava valmennus 

toisi itsenäisestymisen kynnyksellä oleville kehitysvammaisille varmuutta tulevaan isoon muu-

tokseen. Kun muutosprosessia käydään läpi ja suunnitellaan jo varhaisessa vaiheessa, henkilö 

pystyy valmistautumaan rauhassa ja huolella muutokseen. Asiakas on hyvä ottaa heti mukaan 

muuton suunnitteluprosessiin, jolloin voidaan pienentää heidän epävarmuuden ja jännityksen 

tunnetta. Suunnitelma auttaa henkilöä miettimään hänelle sopivaa kotia, mielekästä elämää 

sekä kotiin ja kodin ulkopuolelle tarvittavaa tukea. Jotta voidaan ehkäistä epävarmuutta itse-

näisessä asumisessa, elämisen ja asumisen taitoja tulisi käydä läpi jo hyvissä ajoin ennen 

muuttoa. Onnistuneen muuton avaintekijöitä ovat myönteinen asennoituminen, aika ja val-

mistautuminen. (Ripatti 2011, 35–36.) 

 

Yhtenä johtopäätöksenä tuloksista nousee se, että itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset tar-

vitsevat ohjausta ja neuvontaa asumisessa. Ohjaus toisi henkilöille enemmän valmiuksia hy-

vään asumiseen. Suurin ohjauksen tarve on käytännön asioiden hoitamisessa. Näitä asioita 

ovat raha-asiat, lääkärissä, pankissa ja virastossa asiointi, ruoanlaitto sekä siivous. Haastatte-

luista nousi esiin, että kohderyhmällä löytyy halua oppia itsenäisesti hoitamaan käytännön 

asioita. Se vaatii ehdottomasti ensin ulkopuolista ohjausta ja neuvontaa. Henkilön täytyy saa-
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da ensiksi varmuus ja rutiini asioiden hoitamiseen, jotta se on turvallista ja sujuvaa. Prosessi 

voi vaatia paljon aikaa ja tukea ja ennen kaikkea ulkopuolista rohkaisua. Olisi hyvä, jos henki-

lö pääsisi ohjauksen avulla pikkuhiljaa mukaan omien asioiden hoitamiseen. Esimerkiksi ruo-

anlaitossa aikuistuvan kehitysvammaisen olisi hyvä oppia laittamaan ainakin välipalaa itsel-

leen ja huolehtimaan ruoanlaittoon liittyvistä yksinkertaisista taloustöistä. Luonteva käytän-

nön opettelutilanne on tärkeässä roolissa. Henkilölle annetaan neuvoja ja näytetään esimerk-

kiä, mutta tärkeintä on, että hän tekee työn itse. (Kaski ym. 2012, 192.) Lopputuloksena ei 

välttämättä tarvitse olla täysin itsenäinen käytännön asioiden hoitaminen, vaan edes osittai-

nen.  

 

Itsenäistyvä henkilö tasapainottelee usein itsenäisyyden ja avuntarpeen välillä. Mitä itsenäi-

semmäksi pystyy tulemaan, sitä vähemmän tarvitsee ulkopuolista tukea. Itsenäistymisen ta-

voitteena on mahdollisimman suuri vastuu, määräysvalta ja toimintamahdollisuudet.  Jokai-

nen saavuttaa nämä eritasoisesti, mutta päätösvaltaa jokainen haluaa mahdollisimman paljon 

erityisesti henkilökohtaisissa asioissa. (Ahponen 2008, 20.) Tärkeää olisi, että henkilö pääsisi 

itse hallitsemaan ja vaikuttamaan omiin asioihinsa mahdollisimman paljon, vaikkapa edes 

osittain tuetusti. Henkilö, joka hoiti itsenäisesti raha-asioita, oli ratkaissut asiat laittamalla 

esimerkiksi laskut menemään suoravelotuksella verkkopankista. Hän kertoi myös olevan hyvin 

tarkka pankkiautomaatilla asioidessa, ettei kukaan ulkopuolinen pääse kurkkimaan olan yli 

tunnuslukuja. Tästä voi tehdä johtopäätöksiä, että riittävän harjoittelun ja informaation avul-

la itsenäinen asioiden hoitaminen on mahdollista. 

 

Usein juuri raha-asioiden hoidon ja asioimisen vaikeudet ovat kehitysvammaisten henkilöiden 

itsenäistymisen ja oman elämän hallinnan suurimpia esteitä. Näiden asioiden oppimiseen tar-

vitaan paljon käytännön tilanteita kaupassa, kotona, työssä ja pankissa. Asioiden hoitamista 

opetellaan aluksi ohjattuna. Ostoksilla vertaillaan ohjaajan kanssa yhdessä hintoja ja käytet-

tävissä olevaa rahaa. Rahan käyttöä opettelevan on itse saatava maksaa ostoksensa, vaikka 

hän tarvitseekin siinä vielä ohjausta. Opettelulla tulisi pyrkiä siihen, että itsenäisesti asuva 

kehitysvammainen henkilö osaisi asioida kodin ulkopuolella eri palvelupisteissä. (Kaski ym. 

2012, 204.) 

 

Läheisten tuki oli kaikille vastanneille erittäin tärkeää. Tällä hetkellä tukea itsenäisesti asu-

ville kehitysvammaisille pääsääntöisesti antoivat heidän läheisensä. Johtopäätöksenä onkin, 

että läheisten läsnäolo tuo turvallisuutta itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille ja 

heidän on helppo luottaa läheisiinsä. Vahvana haastatteluista nousi esiin muun muassa se, 

että läheiset hoitivat henkilöiden raha-asioita ja olivat mukana asiointikäynneillä. On hyvä 

pohtia myös tulevaisuudessa mahdollista tilannetta, jossa läheiset eivät enää kykenekään 

olemaan tukena. Tässä tilanteessa itsenäiseen asumiseen voidaan tarvita lisää valmennusta ja 

työntekijän tukea. Läheisten työmääräähän voisi keventää esimerkiksi sillä, että asiakkaan 
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halutessa tuttu työntekijä olisi avustamassa asiointikäynneillä lääkäriin tai pankkiin. Henkilön 

avuttomuus voi olla myös yhteisön tuottamaa, jos hänelle on lapsesta alkaen annettu apua 

joka tilanteessa. Tässä tilanteessa omaan asuntoon muuttaessa muun muassa päätöksenteon 

oppiminen voi vaikeutua ja turvaudutaan läheisten tukeen. Liiallisessa puolesta tekemisessä 

piileekin vaara tukahduttaa henkilön taitojen kehittyminen ja toimeliaisuus. (Ahponen 2008, 

152.)  

 

Yhtenä tutkimustuloksena aineiston analyysin pohjalta nousi henkinen tuki. Henkinen tuki ku-

vastaa toisen ihmisen läsnäoloa ja niin sanottua vierellä kulkemista. Vierellä kulkija nimen-

omaan tekee mahdollisimman vähän asioita asiakkaalle valmiiksi tai hänen puolestaan. Haas-

tatteluista kävi ilmi, että henkilöt eivät juuri tarvinneet fyysistä tukea päivittäisissä toimis-

saan, vaan avun tarve oli lähinnä henkisellä tasolla olevaa. Näistä voi tehdä johtopäätöksen, 

että erilaisissa arkipäivän askareissa henkilöt tarvitsevat tietynlaista innostamista ja rohkaisua 

toiselta henkilöltä. Toisen henkilön läsnäolo voisi esimerkiksi rohkaista kokeilemaan ruoanlait-

to kotona. Silloin siinä olisi joku, jolta voi kysyä heti apua ja neuvoja ja joka huolehtisi, että 

kaikki sujuu turvallisesti. Sama ilmeni siivouksessa. Siihen vastaajat toivoivat myös kaveria, 

jotta lopputulos olisi tarpeeksi hyvä. Lääkärissä ja pankissa käynti vaati myös mukaan vierellä 

kulkijaa. Tässä vierellä kulkijan rooli on olla henkisenä tukena kuuntelemassa ja antamassa 

mahdollisesti neuvoja oikean paikan löytämiseksi.  

 

Vierellä kulkijan tärkeänä roolina on myös olla kuuntelijana ja keskustelukumppanina. Vastaa-

jat kokivat ajoittain harmia yksin asumisessa, ja ne tuntemukset olisi hyvä jakaa jonkun kans-

sa. He kokivat, että huolten ja harmien takia myös arkipäiväinen elämä kärsi eikä se enää 

oikein sujunut sen jälkeen normaalisti. Tässä kohtaa keskustelu työntekijän kanssa voisi tuoda 

ratkaisuja ongelmiin tai ainakin helpotusta huoliin, kun on voinut jakaa ne jonkun toisen kans-

sa, jolloin ne eivät paina enää niin paljoa. Vierellä kulkija voi olla esimerkiksi sosiaalityönte-

kijä, avustaja tai ohjaaja. Sosiaalisen tuen merkitys korostuu etenkin kehitysvammaisen elä-

män muutosvaiheissa, kuten muutettaessa pois kotoa tai haettaessa työpaikkaa. Kuntoutusta 

suunniteltaessa ja toteutettaessa muun muassa sosiaalityöntekijän keskeisenä roolina on olla 

kuntoutusohjaaja ja yhteyksien rakentaja. (Kaski ym. 2012, 231.) Vuorovaikutus ohjaajan 

kanssa voidaan tulkita myös ystävyyssuhteeksi, jolloin vuorovaikutusta kehitysvammaisen ja 

ohjaajan välillä voidaan pitää voimavarana (Eriksson 2008, 157).  

 

Yksi vastanneista pohti myös paljon omaa minäkuvaansa ja suhdettaan muihin ihmisiin. Kes-

kustelukumppanin kanssa voisi yhdessä pohtia esimerkiksi omaa minäkuvaa ja saada tällä ta-

valla uusia näkökulmia ja ajatuksia itselleen. Vierellä kulkija voisi tuoda arkeen ennen kaik-

kea turvallisuutta, kumppanuutta ja toisen ihmisen läsnäoloa. Kehitysvammaisen henkilön 

sosiaalista kehitystä täytyy siis tukea. Lähtökohtana ovat perustarpeet, kuten tarve tulla hy-

väksytyksi ja ymmärretyksi sekä tarve selviytyä mahdollisimman itsenäisesti. Sosiaalisten tai-
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tojen oppimiselle ja minäkuvan muodostumiselle luodaan pohja jo varhaislapsuudessa. Henki-

lölle turvallisuutta voi tuoda selkeä päivä- tai viikko-ohjelma, jonka avulla on helpompi enna-

koida tulevaisuutta. Jokaiselle on tärkeää tietää, kuka hän on, sekä hyväksyä itsensä sellaise-

na kuin on. Hyvä minäkuva syntyy, kun lapsi saa kokea vaikuttavansa muihin ihmisiin, tehdä 

valintoja, tehdä itse jotakin sekä oppia tuntemaan vastuuta oman käyttäytymisen seurauksis-

ta. Usein aikuisikään tulevan kehitysvammaisen henkilön itsenäistymisen ja sosiaalisten taito-

jen tukeminen on aloitettava minäkuvan vahvistamisesta. Aikuisten kehitysvammaisten henki-

löiden itsetuntemusta voi lisätä keskustelemalla sekä erilaisten osallisuutta vahvistavien ker-

hojen ja ryhmien avulla. Minäkuvaa nähdään vahvistavan myös yrittäminen suoriutua itse tai 

ohjaajan avustuksella päivittäisistä askareista. (Kaski ym. 2012, 185–186.) 

 

Esteetön asuminen tuo turvallisuutta elämiseen. Muun muassa monet kotitapaturmien riskite-

kijöistä voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Itsenäistä elämää tukevien ratkaisujen tulee 

ulottua myös kodin ulkopuolelle, koko elin- ja toimintaympäristöön. Tavoitteena on hyödyn-

tää kaavoituksen ja asuinympäristöjen suunnittelun sekä uuden tieto- ja viestintäteknologian 

monipuoliset tavat, joilla voidaan merkittävästi parantaa henkilöiden omatoimisuutta ja vai-

kuttaa elämänlaatuun ja yhteisöllisyyteen. (Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle 

2010, 36–37.) Kehitysvammaisten hyvät asumispalvelut edellyttävätkin yleisten rakenteiden 

käytettävyyttä ja esteettömyyttä. Näiden lisäksi tarvitaan myös yksilöllisiä, riittäviä ja jous-

tavia tukitoimia ja palveluita. Ennen kaikkea on tärkeää ottaa huomioon palveluiden käyttäji-

en tarpeet. (Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 12.) 

 

Johtopäätöksiä voi tehdä myös kohderyhmän aktiivisuudesta vastata kotiin lähetettyihin kir-

jeisiin. Vain kaksi henkilöä vastasi kirjeeseen soittamalla itse minulle määrä-aikaan mennes-

sä. Yksi haastateltavista kertoi toimintakeskuksessa pidettävässä infotilaisuudessa saaneensa 

kirjeen kyllä kotiin, mutta koki yhteyden ottamisen haastavaksi. Ottaakseen yhteyttä kirjeen 

lähettäjään itsenäisesti asuva kehitysvammainen olisi tarvinnut ulkopuolista tukea. Saimme 

onneksi paikan päällä tavattaessa sovittua haastattelusta.  

 

Voiko siis olla varma tiedotteita postitse lähetettäessä, että vastaanottaja pystyy itse sisäis-

tämään tarvittavan tiedon ja vastaamaan tiedotteeseen itsenäisesti ilman tukea. Tässä on 

tärkeä asia pohdittavana, kun hyvin usein erilaisia päätöksiä ja tiedotteita lähetetään kotiin 

luettavaksi. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista painottaa myös tätä asiaa 

9. artiklassa. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti 

kaikilla elämänalueilla, täytyy varmistaa vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertai-

nen pääsy muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin sekä muihin yleisölle 

avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin. Tavoitteena olisikin, että edistettäisiin 

uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös Internetin, saavutettavuutta 

vammaisille henkilöille. (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen 
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valinnainen pöytäkirja, 31–33.) Toki täytyy myös muistaa, että osa kutsun saaneista luultavas-

ti ei ollut edes kiinnostunut osallistumaan tähän tutkimukseen, joten he jättivät ottamatta 

yhteyttä sen takia. 

 

Tutkimuksen yhtenä keskeisenä johtopäätöksenä on siis, että itsenäisesti asuvat kehitysvam-

maiset tarvitsevat tukea, joka näkyy lähinnä arkipäiväisten asioiden tukemisessa ja niissä roh-

kaisemisessa. Tavoitteena ei ole tehdä heille asioita valmiiksi, sillä se ei ainakaan edistä it-

senäistymistä. Tarkoituksena on, että heillä olisi vierellä joku henkilö, joka olisi henkisenä 

tukena antamassa turvaa ja neuvoja arkipäiväisissä asioissa. Tuen tarve oli vähäisempää fyysi-

sissä toimissa. Haastateltavat tarvitsivat fyysistä apua hyvin vähän ja kodin ulkopuolella liik-

kuminen paikasta toiseen sujui ongelmitta. Kaikki vastanneet kokivat asuinpaikan sijainnin 

olevan tärkeä. Lähellä keskustan palveluita sijaitseva koti antoi heille mahdollisuuden oma-

toimiseen liikkumiseen. 

 

12 Pohdinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten mahdollisia tu-

en tarpeita. Tutkimusaineistosta nousikin esiin viisi eri kokonaisuutta tuen tarpeista, joten 

tutkimuksen avulla saatiin vastaus tutkimuskysymykseen. Mielestäni tutkimustulokset vastaa-

vat hyvin tutkimuskysymykseen ja ne antavat hyvän kuvan tuen tarpeista tällä paikkakunnalla. 

Yksi henkilökohtainen tavoitteeni opinnäytetyöprosessissa oli ottaa haltuun uusi tutkimusme-

netelmä. Nyt koenkin hallitsevani hyvin laadullisen tutkimusmenetelmän ja osaan analysoida 

tutkimusmateriaalia tulosten löytämiseksi. Erityisesti aineiston analyysi oli kiehtova ja antoisa 

vaihe tutkimuksessa, ja koinkin siinä onnistumisen hetkiä.  

 

Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä oli antoisa ja opettavainen kokemus. Se oli 

onnistunut valinta tutkimuksen kohderyhmälle, koska pääsin olemaan suorassa vuorovaikutuk-

sessa tiedonantajien kanssa. Suora vuorovaikutus haastateltavien kanssa mahdollisti sen, että 

pystyin toteuttamaan jokaisen haastattelun yksilöllisesti haastateltavan tarpeiden mukaan. 

Yksi itselleni asetetuista tavoitteista olikin saada uutta tietoa kehitysvammaisuudesta, kehi-

tysvammaisille tarjottavista palveluista sekä heidän arjestaan. Tutkimusprosessin aikana teh-

ty yhteistyö kehitysvammaisten kanssa toikin minulle lisää varmuutta ja ammattitaitoa heidän 

kanssa työskentelyyn. Sain myös paljon uutta hyödyllistä tietoa kehitysvammaisuudesta ja 

heidän erityistarpeista. 

 

Tärkeä ja hieno asia on myös se, että sain tähän projektiin mukaan alan asiantuntijoita kau-

pungin vammaispalvelujen työntekijöistä. Heiltä sain hyviä vinkkejä ja ehdotuksia haastatte-

luja suunniteltaessa, ja niiden pohjalta pystyinkin laatimaan toimivan ja pätevän teemahaas-

tattelurungon. Yhteisissä palavereissa sain hyviä näkökulmia aiheesta ja niiden pohjalta oli 
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mielekästä työstää opinnäytetyöstä työelämää palveleva kokonaisuus. Yhteistyö työelämän 

kanssa antoi minulle uusia valmiuksia työskennellä tiimissä sekä asioiden organisointiin ja 

suunnitteluun. Uskon, että tulokset antavat kehitysvammaispalveluille uusia lähtökohtia ja 

pohjaa tulevalle kehittämistyölle. Haastattelemalla itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia hei-

dän toiveistaan ja tuntemuksistaan avautui todellinen uusi ovi heidän elämäänsä meille muil-

le. Yksi opinnäytetyön tavoitteista olikin saada palveluiden käyttäjien eli tässä tapauksessa 

kehitysvammaisten ääni kuuluviin. Mahdollistin tämän haastattelemalla kehitysvammaisia ja 

tuomalla raportissani esiin heidän mielipiteensä, ajatuksensa ja kokemuksensa. 

 

Läheisten tuki oli niin tärkeä itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten elämässä, että jatkotut-

kimusaiheena ehdotankin aiheen tutkimista läheisten näkökulmasta.  
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 Liite 1 

Liite 1 Tiedote haastatteluista 

 

Hei,     20.10.2014 

 

Olen kolmannen vuoden sosionomi opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta Hyvinkäältä. 

Tutkin opinnäytetyössäni itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten henkilöiden tuen tarpeita. 

Kerään työhöni aineistoa haastatteluiden avulla.  

 

Opinnäytetyön avulla itsenäisesti asuvat henkilöt pääsevät kertomaan omia mielipiteitä ja 

kokemuksia tuen tarpeista. Tulosten avulla kunnan on mahdollista kehittää asumispalveluista 

yksilöllisempiä ja asiakaslähtöisempiä. Opinnäytetyön kautta pääsen myös syventämään 

osaamistani kehitysvammatyössä. 

 

Toivon voivani haastatella teitä itsenäisesti asuvia henkilöitä tähän opinnäytetyöhöni. Henki-

lökohtaiset haastattelut on tarkoitus nauhoittaa aineiston käsittelyä helpottamaan. Nauhoi-

tusta tullaan käyttämään vain opinnäytetyön tutkimusta varten ja nauhoitteet tuhotaan välit-

tömästi työn valmistuttua. Haastateltavien henkilöllisyys ja kunta, jossa tutkimus tehdään, 

eivät tule ilmi opinnäytetyössä anonyymiuden säilyttämiseksi.  

 

Haastattelut toteutetaan toimintakeskuksessa syksyn 2014 aikana.  

 

Toivon teidän ottavan minuun yhteyttä pe 31.10. mennessä, mikäli haluatte osallistua tähän 

opinnäytetyönä tehtävään tutkimukseen. Sovitaan sitten, milloin olisi hyvä ajankohta haastat-

telulle. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tiina Mäkinen   

sosionomi opiskelija   

040 xxx xxxx   

tiina.makinen@laurea.fi   
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Liite 2: Teemahaastattelurunko 

 

Teemahaastattelurunko 

 

- Kuinka kauan olet asunut itsenäisesti? 

 

Muuttaminen 

- miksi halusit muuttaa yksin asumaan? 
- miltä sinusta tuntui, kun muutit omaan kotiin? 
- keneltä sait apua muuttamisessa? millaista apua? 
- missä asioissa olisit halunnut silloin saada enemmän apua? 

 

Tämän hetkinen asuminen 

- miltä sinusta tuntuu nyt, kun asut omassa kodissa? 
- missä seuraavista asioissa haluisit apua, kun asut yksin? millaista apua? 

o ruoanlaitto 
o siivous 
o ihmissuhteet 
o harrastukset 
o ulkona liikkuminen 
o paperiasiat 
o raha-asiat 
o kaupassa/virastossa/lääkärissä asiointi 

 

Ongelmatilanteet 

- mitä teet, kun tulee jokin ongelma kotona? 
 

Yksin asumisen huonot puolet 

- millaista huolta tai harmia koet yksin asumisessa? 
- millaisia puutteita koet asumisessa? 

 

Asumisen valmennus 

- millaista valmennusta/ harjoittelua toivoisit yksin asumiseen? 

 

Läheisten apu 

- missä asioissa saat läheisiltäsi apua? 
 

Hyvä asuminen 

- mikä on parasta, kun asut yksin? 
- millaisista asioista muodostuu hyvä asuminen? 
- millaista apua saa unelma kodissa? 
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Liite 3: Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta 

 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

Opinnäytetyön aihe:  Itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten henkilöiden  

tuen tarve 

Oppilaitos: Laurea-ammattikorkeakoulu 

Opiskelija: Tiina Mäkinen, sosionomi opiskelija 

 

 

 

Minulle on kerrottu:  

 

- tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tutki-
musmenetelmät 

- tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista 
- minua haastatellaan ja haastattelu nauhoitetaan 
- henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon 
- tietoja käytetään ainoastaan kyseiseen tutkimukseen 
- minua koskeva aineisto hävitetään tutkimuksen valmistut-

tua 
- tutkimuksen tulokset esitellään seminaarissa Laurean opis-

kelijoille ja henkilökunnalle 
- valmis opinnäytetyö tallennetaan internetiin Theseus-

verkkokirjastoon 
 

 

Päiväys:______________________________________ 

 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


