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Opinnäytetyön toteuttamisympäristö oli Helsingin Vallilan työ- ja valmennuskes-
kus, jossa järjestetään työtoimintaa nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Tar-
koituksena oli kartoittaa asiakkaiden näkemyksiä työtoiminnasta ja sen kehittä-
mistarpeista learning cafe -menetelmän avulla. Tavoitteena oli tuoda esille asiak-
kaiden omia näkemyksiä työtoiminnasta ja tuottaa Vallilan työ- ja valmennuskes-
kukselle ajankohtaista tietoa asiakkaiden näkemyksistä työtoiminnan toteuttami-
sen ja kehittämisen tueksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää miten learning cafe -
menetelmä sopii asiakkaiden näkemysten kartoittamiseen. Laajempi tavoite opin-
näytetyössä oli osaltaan tukea asiakasosallisuutta Vallilan työ- ja valmennuskes-
kuksessa.  
 
Opinnäytetyön aineisto koostuu kahdessa työpajassa tuotetusta materiaalista, 
jossa yhdeksän kehitysvammaista työtoiminnan asiakasta tuovat esille näkemyk-
siään Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen työtoiminnasta. Opinnäytetyön aineis-
tonkeruumenetelmänä käytettiin osallistavaa learning cafe -menetelmää. Lear-
ning cafe -menetelmä nähtiin opinnäytetyössä osallistavana tutkimusmenetel-
mänä ja ryhmähaastattelun apuvälineenä. Työpajoista kertynyt aineisto teemoi-
teltiin aineistolähtöisesti. 
 
Tulosten mukaan asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä Vallilan työ- ja valmennus-
keskukseen. Työpajoihin osallistuneet arvostivat mahdollisuutta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja pitivät ilmapiiriä hyvänä. Osallistujat korostivat työtoiminnan 
tärkeyttä: se rytmittää arkea ja tukee itsenäistymistä. Osallistujat kokivat saa-
vansa riittävästi ohjausta ja tukea. He kritisoivat työtehtävien yksipuolisuutta ja 
tehtävien puutetta. Melu sekä riidat ja kiusaaminen tuotiin esiin keskittymistä häi-
ritsevinä. Kehittämistarpeiksi nousivat työtehtävien monipuolistaminen, häiriöte-
kijöiden minimointi sekä vuorovaikutuksen avoimuuden parantaminen. 
 
Kerätty palaute työpajoista osoitti, että työpajoihin osallistuminen oli positiivinen 
kokemus. Osallistujat ilmaisivat myös tyytyväisyytensä siihen, että heidän mieli-
piteensä työtoiminnasta otetaan huomioon. 
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ABSTRACT 
 
 
Hallapuro, Jaana and Patamäki, Matleena 
Customers’ views and development ideas about work activities in Work and Job 
Coaching Center of Vallila. 60 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, 
Autumn 2016. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in 
Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
 
The purpose of the thesis was to identify customers’ views about work activities 
in Work and Job Coaching Center of Vallila. Work and Job Coaching Center of 
Vallila offers work activities for intellectually disabled people. The aim of the thesis 
was to get the customers’ own voice heard and produce information in order to 
develop work activities.  
 
The data was collected by organizing two learning cafe workshops for nine 
intellectually disabled customers of Work and Job Coaching Center of Vallila. 
Learning cafe -method is a participating method which aims to provide creative 
conversation and share insights. One of the goals of the thesis was also to find 
out how the participants experience the learning cafe method. After the 
workshops the data written by the participants was processed and classified by 
the theme.  
 
The results showed that customers were mainly satisfied with the situation in 
Work and Job Coaching Center of Vallila. The participants appreciated the 
possibility to socialize with each other and thought the atmosphere was good and 
comfortable. They highlighted the importance of the work activities; it gives 
something to do for the days and teaches to cope independently. Participants 
also felt they received enough support and guidance from counselors. 
Participants criticized the lack of variation in work tasks. They also brought up 
that loud noise, arguments and bullying between customers sometimes disturb 
concentration Based on the views of the participants, three development targets 
were formed; diversity of the work tasks, decreasing of distractions and 
improvement of open interaction. 
  
Feedback collected after the workshops showed that the participants had positive 
experiences of the working method. The participants also expressed contentment 
over the fact that their opinions were taken into consideration. 
 
 
Keywords: work activities, learning cafe -method, customer participation, 
disability, Work and Job Coaching Center of Vallila 
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1 JOHDANTO 

 

 

Vammaisten ihmisten mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään ja osallistua palve-

luidensa suunnitteluun sekä kehittämiseen on kirjattu lakiin ja ohjelmiin. Suomen 

vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015 (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 20) korostaa vammaisten osallisuutta, tasavertaista osallistumista, syrji-

mättömyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista (2000) korostetaan asiakkaan oikeutta osallistua palvelujen 

kehittämiseen sekä hänen omien mielipiteidensä ja toiveidensa kuuntelua. Tällä 

hetkellä ajankohtainen uudistus on tuleva kehitysvammalain ja vammaispalvelu-

lain yhdistyminen, jolla tavoitellaan vammaisten ihmisten osallisuuden ja yhden-

vertaisuuden vahvistumista. Lain on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan voimaan 

vuonna 2019. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viimeisten vuosikymmenten ajan pyritty kehit-

tämään palveluita laadukkaammiksi, tehokkaammiksi ja asiakkaiden tarpeita vas-

taaviksi. Yksi tapa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja mielipiteistä ovat asia-

kaspalautteet. Sosiaali- ja terveysalalla on ryhdytty kokeilemaan tasavertaisem-

pia ja osallistavampia menetelmiä kehittämistyön tueksi. (Valkama 2012, 52–53.) 

Palvelujen kehittämisessä sekä uusien palvelujen luomisessa keskeistä on asia-

kasosallisuus, jolla tarkoitetaan asiakkaan osallisuutta palvelun kehittämisessä, 

suunnittelussa, järjestämisessä ja/tai arvioinnissa (Tammelin 2010, 18). 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan asiakkaiden näkemyksiä Vallilan työ- ja val-

mennuskeskuksen työtoiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Vallilan työ- ja val-

mennuskeskuksen työtoiminta on osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-

raston vammaisten palveluita. Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa järjeste-

tään nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille suunnattua työtoimintaa. 

 

Opinnäytetyön tekijöinä halusimme syventää tietämystämme vammaispalve-

luista sekä kehittää vammaistyön osaamistamme. Tästä syystä otimme yhteyttä 

Vallilan työ- ja valmennuskeskukseen. Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa yh-

teydenottoomme suhtauduttiin myönteisesti ja toivottiin tietoa siitä, minkälaisia 
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toiveita ja tarpeita asiakkailla on työtoiminnan suhteen. Tämän pohjalta päädyttiin 

työtoiminnan kehittämistarpeiden kartoitukseen. 

  

Opinnäytetyössä käytetään osallistavaa learning cafe -menetelmää asiakkaiden 

näkemysten ja Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen työtoimintaan liittyvien kehit-

tämistarpeiden esille nostamiseksi. Kyseinen menetelmä tukee ajatusten vaihtoa 

sekä uusien ratkaisujen ja näkökulmien löytämistä. Vallilan työ- ja valmennus-

keskuksen henkilökunta on käyttänyt learning cafe -menetelmää ohjaajien kehit-

tämispäivillä, mutta sitä ei ole aikaisemmin kokeiltu työtoiminnan asiakkaiden 

kanssa. Opinnäytetyön myötä asiakkaat saavat kokemuksen uudesta toimintata-

vasta, jonka kautta tuoda esille näkemyksiään palvelusta. Vallilan työ- ja valmen-

nuskeskuksen henkilökunta puolestaan saa ajankohtaista tietoa asiakkaiden nä-

kemyksistä työtoiminnasta työtoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen tueksi. 
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2 VAMMAISUUS 

 

 

Vammaisuutta on määritelty eri lailla vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta 

ja näkökulmasta riippuen. Perinteisessä lääketieteellisessä lähestymistavassa 

ollaan kiinnostuneita vamman syistä ja vaikutuksista ihmiseen, hänen terveyden-

tilaansa ja hyvinvointiinsa. Henkilön ominaisuuksia verrataan siihen, mitä lääke-

tieteessä vallitsevan näkemyksen mukaan voidaan pitää normaalina, terveenä ja 

vammattomana tilana. (Kehitysvammaliitto 2014.) Maailman terveysjärjestö 

(WHO) jakoi vuonna 1980 sairauden ja vamman vaikutukset kolmeen ulottuvuu-

teen; vaurioon, toiminnanvajavuuteen ja sosiaaliseen haittaan (Vehmas 2005, 

111). 

  

Aikaisemmin hallinneen vammaisuuden lääketieteellisen selitysmallin kritiikki pai-

kantuu vammaisliikkeen ja vammaisten ihmisten omaan poliittiseen aktivoitumi-

seen 1960- ja 1970-luvuille (Miettinen 2010, 48; Shakespeare 2006, 6). Kritiikin 

mukaan lääketieteellinen lähestymistapa sijoittaa vammaisuuden ongelman yk-

silöön. Se luo edellytykset sille, että vammaiset henkilöt nähdään lääketieteelli-

sen tilansa vuoksi muista riippuvaisina ja erilaisten parantavien ja kuntouttavien 

toimenpiteiden kohteina. (Miettinen 2010.) Vammaisuuden sosiaalisen selitys-

mallin (ks. esim. Barnes & Mercer 2005; Saloviita 1998; Vehkakoski 1998) mu-

kaan vammaisuudessa ei ensisijaisesti ole kyse yksilön viallisista ominaisuuk-

sista, vaan sosiaalisesta ilmiöstä, joka syntyy yhteisön ja yksilön välisessä suh-

teessa. Vammaisuuden sosiaalisessa selitysmallissa keskiössä ovat yhteiskun-

nan rajoittavat rakenteet. Vammaisten ihmisten kohtaamat ongelmat ja toiminta-

rajoitteet ovat seurausta yhteiskunnan haluttomuudesta tai epäonnistuneista yri-

tyksistä poistaa näitä esteitä. (Miettinen 2010, 48-49; Vehmas 2005, 17, 79–80.) 

 

Vammaisuuden sosiaalista selitysmallia on puolestaan kritisoitu pyrkimyksestä 

selittää vammaisuutta universaalisti. Kritiikin mukaan malli on epärealistinen eikä 

kykene selittämään niitä monimutkaisia prosesseja, joista vammaisuus ilmiönä 

muodostuu. (Shakespeare 2006; Vehmas 2005, 142.) Lisäksi mallia on kritisoitu 

siitä, että se sivuuttaa elimellisen vamman vaikutuksen ihmisen elämään siinä 
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samalla, kun se väittää fyysisten rajoitteiden olevan sosiaalisesti luotuja (Raja-

niemi 2014). Vammaistutkimuksessa on esitetty luopumista universaaleista vam-

maisuuden selitysmalleista ja vaadittu teoreettista moniarvoisuutta, sillä eri histo-

riallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä elävien vammaisten ihmisten kokemukset 

ovat niin erilaisia, ettei niitä ole mahdollista selittää yhdellä teorialla (Vehmas 

2005, 141–142). Myös WHO:n luokittelu on ottanut askeleen kohti “biopsykososi-

aalista” ajattelua. WHO:n nykyisen määritelmän mukaan vammaisuus on katto-

käsite ja sillä tarkoitetaan vaihtelua ihmisen toimintakyvyssä, joka aiheutuu eli-

mellisestä vauriosta, toiminnan tai osallistumisen rajoituksista tai näiden yhteis-

vaikutuksesta. (WHO 2011, 4.) 

 

Vammaisten palvelujärjestelmä perustuu pitkälti lainsäädännölliseen vammai-

suuden määritelmään (Rajaniemi 2014, 7). Sen mukaan vammaisella tarkoite-

taan henkilöä, jolla “vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä 

vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista” (Laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987). Määritelmässä ohite-

taan vammaisuuden sosiaalisen selitysmallin esiin nostamat rakenteelliset seikat 

vammaisuuden tuottamisessa ja kohdistetaan huomio yksilöön. Vammaisuuden 

lainsäädännöllinen määritelmä takaa kuitenkin palvelujen saannin ja sitä kautta 

monille vammaisille henkilöille mahdollisuuden elää itsenäistä elämää ja osallis-

tua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti. (Rajaniemi 2014, 7.) Tällä hetkellä 

käynnissä on kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen. Uudistuk-

sella tavoitellaan vammaisten ihmisten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vah-

vistumista. Lain on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.)  

 

Suomalaisessa vammaispolitiikassa on tunnustettu ympäristön osuus vammai-

suuden sekä siihen liittyvien ongelmien synnyssä ja asetettu tavoitteeksi vam-

maisten yhteiskuntaan, ja erityisesti työelämään, osallistumisen edistäminen. Ta-

voite on kirjattu sekä kansallisiin että kansainvälisiin vammaispoliittisiin asiakirjoi-

hin ja sopimuksiin. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli 

voimaan kansainvälisesti vuonna 2008. Siinä nostettiin esille kaikkien vamma-

ryhmien tarpeet toimia täysivaltaisina kansalaisina yhteiskunnassa. (Teittinen 

2015, 82–85.) Suomi ratifioi sopimuksen toukokuussa 2016 ja se astui voimaan 
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10.6.2016. VAMPO - vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015 on työkalu 

YK:n vammaissopimuksen kansalliselle edistämiselle ja täytäntöönpanolle. Se on 

Suomen keskeisin vammaispoliittinen asiakirja ja sen taustalla on YK:n yleisso-

pimuksen lisäksi Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma 2006–

2015 sekä valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko vuodelta 2006. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010; Kehitysvammaliitto 2016.) 
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3 VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA 

 

 

Erilaiset tavat selittää vammaisuutta vaikuttavat tapaan, jolla vammaisia henki-

löitä koskevat käytännön järjestelyt toteutetaan (Vehmas 2005, 12). Työtoimin-

nan muotoutumista ovat viitoittaneet yhteiskunnalliset ja lainsäädännölliset muu-

tokset. Asenteet vammaisuutta ja vammaisten henkilöiden työllistymistä kohtaan 

ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Edelleen kuitenkin yhtenä vammaisten hen-

kilöiden työllistymistä haittaavana tekijänä ovat yhteiskunnassa vallitsevat asen-

teet ja näkemykset vammaisista yhtenäisenä ryhmänä (Teittinen 2015, 86–89). 

 

Suomessa ryhdyttiin 1960-luvun alussa keskustelemaan nuorten vaikeavam-

maisten asemasta ja niin sanotun suojatyön järjestämisestä. Suojatyöllä tarkoi-

tettiin työn järjestämistä avoimien työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työntekijän ei 

tarvinnut kilpailla työkykyisen työvoiman kanssa ja työtehtävät räätälöitiin vastaa-

maan suojatyössä työntekijän suorituskykyä. Suojatyö nähtiin Suomessa lupaa-

vana työllistämismuotona, ja niin vammaisjärjestöt kuin kunnat osallistuivat sen 

kehittämiseen. Suojatyökeskusten lisäksi kehitysvammaisille oli erillisiä työtoi-

mintaa järjestäviä työkoteja. Niiden toiminta haluttiin erottaa varsinaisesta suoja-

työstä, koska katsottiin, että kehitysvammaisten työtoiminnassa kyse oli säännöl-

lisen päiväohjelman järjestämisestä eikä tuotannollisesta toiminnasta. (Leppälä 

2015, 45–46.) 

  

Vammaisten oikeutta yhteiskunnan normaalipalveluihin ja tarvetta purkaa heille 

rakennettuja rinnakkaisjärjestelmiä ryhdyttiin korostamaan 1970-luvulla. Samalla 

myös vammaishuoltoa koskeva lainsäädäntö uudistui. (Leppälä 2015, 64–67.) 

Sittemmin työtoimintaa on pyritty kehittämään avotyötoimintaa ja myöhemmin tu-

ettua työllistymistä kehittämällä. Kehittämistoimissa tavoitteena on ollut murtaa 

erillisyys; avotyötoiminnan kohdalla erillisyys suhteessa työn tekemisen paikkaan 

ja tuetussa työssä suhteessa työn tekemisen pelisääntöihin. (Kairi, Nummelin & 

Teittinen 2010, 6–7.) 
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Kuntien tulee sosiaalihuoltolain (1982) mukaan järjestää vammaisten henkilöiden 

työllistymistä tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Tavoit-

teena on parantaa vammaisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä ja nostaa hei-

dän työhön osallistumisensa astetta. Toimenpiteiden tulisi auttaa vammaisten 

henkilöiden siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään. Vaikka sosiaali-

huoltolain tarkoituksena on pitää vaikeasti työllistyvien henkilöiden tukimuodot 

mahdollisimman monipuolisina, toteutetaan vammaisten henkilöiden työllisty-

mistä tukeva toiminta kunnissa useimmiten työtoimintana. (Vesala, Klem & 

Ahlstén 2015, 10–11.) 

 

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (1977) eli kehitysvammalaissa sääde-

tään kehitysvammaisille henkilöille tarjottavista erityisistä sosiaalihuollon palve-

luista. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat muun muassa kuntoutus ja toimin-

nallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu yhteis-

kunnallista sopeutumista edistävä toiminta ja huolenpito. Laissa säädetään, että 

erityishuollon tarpeessa olevalle on pyrittävä järjestämään työhönvalmennusta, 

työtoimintaa sekä muuta virikettä antavaa toimintaa. Myös kehitysvammalain mu-

kainen työtoiminta ja työhönvalmennus toteutetaan kunnissa enimmäkseen työ-

toimintana. Sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukainen työtoiminta muistut-

tavat toisiaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden osalta. Usein palvelun tärkeim-

pänä tavoitteena pidetään toimintakyvyn ylläpitoa ja mielekkään tekemisen tar-

joamista. (Vesala ym. 2015, 10–11.)  

 

Kehitysvammaisille tarkoitettua työtoimintaa järjestetään kuntien, säätiöiden tai 

yksityisten palveluntuottajien työ- ja toimintakeskuksissa. Koska kyse on sosiaa-

lihuollon palvelusta, siitä ei makseta palkkaa eikä siitä kerry eläketurvaa. Työtoi-

minnasta voidaan kuitenkin maksaa työosuusrahaa 0–12 euroa päivältä. (Kairi 

ym. 2010, 15.) Työtoiminta on tyypillisesti tekstiili- ja puutyötä sekä yrityksille ali-

hankintana tehtävää pakkaus- ja kokoonpanotyötä (Kehitysvammaisten tukiliitto 

ry i.a.a). Vesalan, Klemin ja Ahlsténin (2015) arvion mukaan työtoiminnan piirissä 

olleita kehitysvammaisia henkilöitä on tällä hetkellä Suomessa runsas 6000. 

 

Työtoimintakeskusten ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla järjestettävää työtoi-

mintaa kutsutaan avotyöksi. Avotyötoiminnan piirissä olevat sijoitetaan erilaisiin 
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avustaviin tehtäviin kuntien palveluyksiköihin tai yrityksiin. Tehtävät voivat liittyä 

esimerkiksi keittiö- ja siivousalaan, kiinteistöhuoltoon tai kaupan alalle. Kunnan 

sosiaalihuollon asiakkaina avotyössä käyvät henkilöt eivät ole palkkasuhteessa. 

Heille ei kerry eläketurvaa eivätkä he ole työterveyshuollon piirissä. (Kehitysvam-

maliitto 2012.) Muun muassa Kehitysvammaisten Tukiliitto (i.a.b) on huomautta-

nut, että avotyö ei saisi olla kehitysvammaisen ihmisen ura, vaan sen olisi joh-

dettava palkkatyöhön. Kehitysvammaisten Tukiliitto onkin esittänyt, että avotyö-

toiminta olisi aina määräaikaista, kuten työharjoittelut ja -kokeilut (Pajunen, Vuo-

renpää, Nikula, Österlund, Mäenpää, Ahlstén & Seppälä 2008). Avotyötoimintaan 

osallistuu nykyisin arviolta runsaat 2 000 kehitysvammaista henkilöä (Vesala ym. 

2015, 18). 

 

Tuetun työllistymisen palvelulla tuetaan kehitysvammaisten ja osatyökykyisten 

henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kyse on työsuhteisesta palk-

katyöstä tavallisella työpaikalla. Siinä noudatetaan työsopimuslakia ja alan työ-

ehtosopimuksia. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry i.a.c.) Tuetun työllistymisen pal-

velun tarkoituksena on paitsi työpaikan hankkiminen asiakkaalle, myös yksilölli-

nen valmennus työtehtäviin, jatkuva tuki työpaikoilla ja työsuhteen ylläpito työval-

mentajan avulla (Helsingin kaupunki 2016a). Kehitysvammaiselle työntekijälle 

työvalmentajan palvelu on osa sosiaalihuollon palvelua. Työnantajalle työval-

mentajan palvelut ovat maksuttomia. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry i.a.c.) 

Työnantajat voivat saada palkkatukea ja työolosuhteiden järjestelytukea työ- ja 

elinkeinotoimistoista, mikäli he palkkaavat vammaisen tai vajaakuntoisen henki-

lön (Teittinen 2015, 82–84). 

 

Palkkatyössä on arvion mukaan 400–500 vammaisten työllisyyspalveluja käyttä-

vistä kehitysvammaisista henkilöistä. Arviolta 3 000 kehitysvammaisella olisi kui-

tenkin kykyä ja halua tehdä palkkatyötä. Vammaisten ihmisten polku työelämään 

on riippuvainen pitkälti siitä, tarjoavatko kunnat riittäviä tukipalveluja, kuten työ-

valmentajien palveluja. (Vesala ym. 2015, 54.) Toisaalta myös palkan ja eläkkeen 

yhteensovittamisessa on havaittu ongelmia. Yhteensovittaminen on periaat-

teessa mahdollista, mutta käytännössä haastava Kansaneläkelaitoksen, Työ- ja 

elinkeinotoimistojen, työnantajien ja työntekijöiden välinen prosessi. (Teittinen 

2015, 75.) Tilanne on Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittisen arvion 
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(2015) mukaan johtanut siihen, että vammaiset nähdään halpatyövoimareser-

vinä, kun erilaisia työharjoittelun, -kokeilun ja -valmennuksen muotoja voidaan 

hyödyntää töiden teettämisessä sen sijaan, että tarjottaisiin mahdollisuuksia palk-

katyöhön.  

 

Oikeus työhön on perusoikeus ja sen tulee olla ensisijainen toimeentulon lähde 

myös vammaisille kansalaisille (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013). Vam-

maisten työllistymisen esteinä on nähty toiminta- ja työkykyyn liittyvät epävar-

muustekijät sekä kielteiset mielikuvat vammaisista yhdenmukaisena ryhmänä. 

Yleisesti ottaen vammaisten henkilöiden työllistymiseen liittyvät samat haasteet 

kuin työllistymiseen yleensä. Oleellista on oma aktiivisuus ja odotusten realisti-

suus. (Teittinen 2015, 86–89.) Nähtäväksi jää millaisia vaikutuksia päättyneellä 

vammaispoliittisella ohjelmalla on vammaisten työelämään osallistumisen edis-

tämisessä. VAMPO:n päättyneellä ohjelmakaudella on muun muassa selkeytetty 

palkkatuen sekä työolosuhteiden järjestelytuen säädöksiä ja vahvistettu työ- ja 

elinkeinohallinnon työntekijöiden vammaispoliittista osaamista koulutuksen ja tie-

dottamisen keinoin. VAMPO:n yhtenä tavoitteena on myös ollut vahvistaa vam-

maistutkimuksen asemaa Suomessa. (Sjöblom 2016, 27–29.) 

 

Osana sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta sekä vammaispalvelu-

lain ja kehitysvammalain yhdistämistä on selvitetty tarvetta uudistaa eri lakeihin 

sisältyvää työllistymisen tukemisen kokonaisuutta. Niin kutsuttu TEOS-työryhmä 

(Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä) esitti, että heikossa työ-

markkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisen päävastuu 

olisi jatkossa työ- ja elinkeinohallinnolla. Sosiaalihuolto keskittyisi vaikeasti työl-

listyvien sosiaaliseen kuntoutukseen eli hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuu-

den tukemiseen. Näin vastuun jakautuminen työ- ja elinkeinohallinnon sekä so-

siaalihuollon välillä selkeytyisi. (Vesala ym. 2015, 56–57.)  

 

Sosiaalihuollon palvelut jakautuisivat työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa 

kahteen osaan: kohti työelämää vieviin palveluihin (työelämävalmiuksia edistävä 

sosiaalinen kuntoutus) ja muuta osallisuutta tukeviin palveluihin (osallisuutta 

edistävä sosiaalinen kuntoutus). Molemmissa palveluissa toiminta tulisi työryh-

män mukaan toteuttaa siten, että henkilö voisi osallistua palvelukokonaisuuden 



15 

suunnitteluun, sisällön määrittämiseen ja palvelukokonaisuuden vaikutusten 

omakohtaiseen arviointiin. (Vesala ym. 2015, 56–57.) 
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4 ASIAKASOSALLISUUS JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

 

 

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan palvelun käyttäjän osallisuutta palvelun suun-

nittelussa, järjestämisessä, kehittämisessä ja/tai arvioinnissa (Leemann & Hämä-

läinen 2015, 6). Minna Laitilan (2010, 145) asiakkaan osallisuutta mielenterveys- 

ja päihdetyössä käsittelevän väitöstutkimuksen mukaan asiakkaan osallisuus 

määrittyy palvelun käyttäjän asiantuntijuuden hyväksymisenä, huomioimisena ja 

hyödyntämisenä. Laitilan tutkimuksessa kuvattiin osallisuuden toteutuvan kol-

mella tavalla: osallisuutena omaan hoitoon ja kuntoutukseen, osallisuutena pal-

veluiden kehittämiseen sekä osallisuutena palveluiden järjestämiseen. Asiakas-

osallisuudella toteutetaan ja lisätään asiakaslähtöisyyttä asiakastyössä ja palve-

lujärjestelmässä. Lisäämällä asiakasosallisuutta voidaan kehittää palveluiden 

laatua, vahvistaa niiden vaikuttavuutta (Leemann & Hämäläinen 2015, 6) sekä 

tuottaa laadukkaita ja asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia palveluita (Laitila 

& Pietilä 2012, 9). 

 

Asiakasosallisuus on käytännössä arkipäiväisiä asioita ja dialogista vuorovaiku-

tusta, mutta sen toteutuminen vaatii organisaatioilta ja työntekijöiltä muutosta 

asenteisiin ja käytäntöihin. Asiakasosallisuuden toteutumiseksi työtavan tulisi 

muuttua entisestä asiantuntijakeskeisyydestä kohti dialogista ja keskustelevaa 

työtapaa. Tällainen muutos edellyttää organisaatiolta johdon ja työntekijöiden si-

toutumista, resursseja sekä tavoitteiden ja toimintaprosessien analysointia. Jotta 

asiakasosallisuus voisi toteutua, on asiakkaalla oltava myös mahdollisuuksia ja 

tilaisuuksia vaikuttaa palveluun. Työntekijöiden tulisi aktiivisesti kutsua ja kannus-

taa asiakkaita vaikuttamiseen sekä olla itse avoimia uusille ajatuksille ja ideoille. 

Parhaimmillaan asiakas kokee kuulluksi tulemisen ja kehittämiseen osallistumi-

sen palkitsevana ja voimauttavana tekijänä. (Oranen 2013, 124–125.) Asiakkaan 

oman asiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä on tärkeää niin 

hyvien ja tarkoituksenmukaisten palvelujen kehittämiseksi kuin asiakkaan kuul-

luksi tulemisen kokemuksen vahvistamiseksi (Valkama 2012, 78–79). 

 

Usein asiakaslähtöiset palvelut vaativat asiakkaalta aktiivista osallistumista ja ra-

jaavat vaatimuksellaan ensimmäisenä pois asiakkaat, joiden toimintaedellytykset 
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ovat heikot. Sosiaali- ja terveyshallintotieteiden väitöstutkimuksessaan Katja Val-

kama (2012, 78) on esittänyt, että nykyiset osallistumisen tavat ovat riittämättö-

miä ja toistavat yhteiskunnassa olevia syrjäyttäviä elementtejä. Nämä tekijät tulisi 

ottaa huomioon ja pyrkiä luomaan uudenlaisia osallistumistapoja, jotta erilaisille 

ihmisille löytyisi sopiva tapa osallistua ja vaikuttaa palveluihin. (Valkama 2012, 

78–79.) Erilaisten asiakkaiden osallisuuden mahdollistamiseksi on lisäksi tärkeää 

kiinnittää huomiota tiedonsaantiin sekä siihen, että vaikutus- ja valinnanmahdol-

lisuudet ovat todellisia ja saavutettavia (Rissanen 2013, 12). Toisaalta tulisi myös 

muistaa, etteivät kaikki asiakkaat halua osallistua palveluiden kehittämiseen ja 

velvoittaminen osallistumiseen voi aiheuttaa heille jopa ylimääräistä stressiä (Lai-

tila 2010, 22). 

  

Asiakasosallisuuteen sisältyvä osallisuuden käsite on itsessään monitulkintai-

nen. Osallisuus voidaan ymmärtää eräänlaiseksi kattomääritelmäksi, joka pitää 

sisällään erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia (Raivio & Karjalainen 2013, 12; 

Era 2013). Kansallisella tasolla osallisuus liittyy demokratian näkökulmaan, joka 

korostaa kansalaisten äänen kuulemista ja heidän voimavarojensa tunnistamista 

sekä vahvistamista (Helminen 2015, 22). Toimenpide- ja hyvinvointiohjelmissa 

osallisuus hahmottuu usein sekä tavoitteeksi että keinoksi edistää yhteiskunnan 

tasa-arvoa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta (Raivio & Karjalainen 2013, 12). 

Osallisuus voi olla esimerkiksi keino saavuttaa asiakkaita ja heidän tarpeitaan 

paremmin huomioivia palveluita. Tällöin siihen voidaan yhdistää asiakkaan näke-

mysten arvostaminen, riittävän tiedon ja oikean tuen antaminen, asiakkaan valin-

nanmahdollisuudet ja yhteinen päätöksenteko. Osallisuus linkittyy myös yhtei-

söön kuulumiseen, jolloin sillä tarkoitetaan kiinnittymistä yhteiskuntaan, yhtei-

söön tai ryhmään. (Helminen 2015, 22–23.) Yhteisöissä osallisuus voi ilmetä ta-

savertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa kyseisessä 

yhteisössä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Osallisuus hahmottuu siis yh-

täältä kokemuksena tai tunteena, toisaalta toimintakykynä ja toimintamahdolli-

suuksina ympäröivässä yhteiskunnassa (Raivio & Karjalainen 2013, 14). 

  

Suomalaisessa yhteiskunnassa palkkatyö on yksi tärkeimmistä yhteisöllisen 

osallistumisen muodoista. Osallisuus hahmotetaan usein toimina, joilla pyritään 

lisäämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta sekä luomaan 
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osallistavampia toiminta- ja palvelumalleja erityisesti työelämäosallisuuden kas-

vattamiseksi. (Raivio & Karjalainen 2013, 12–13.) Työelämäosallisuus on käsit-

teenä Suomessa uusi, sillä sitä on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 2010 

Sosiaali- ja terveysministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton 

yhteisessä julkaisussa “Työelämäosallisuuden lisääminen on kaikkien yhteinen 

asia”. Raportissa työelämäosallisuuden määrittely jää väljäksi ja se liitetään niin 

työllistymisen edistämiseen ja työllisyyteen kuin toimintakyvyn ylläpitoon, syrjäy-

tymisen ehkäisyyn sekä erilaisiin palveluihin tai toimenpiteisiin osallistumiseen. 

(Raivio & Nykänen 2014, 23.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen perusajatuksena 

on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on 

kuvata asioita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja löytää tai paljastaa tosiasi-

oita olemassa olevien väittämien todentamisen sijasta. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 161.) Laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisessä voi käyttää 

erilaisia menetelmiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä opinnäy-

tetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytetään learning cafe -menetelmää. Ta-

voitteena on tuoda esille asiakkaiden omia näkemyksiä työtoiminnasta. 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden näkemyksiä Vallilan työ- 

ja valmennuskeskuksen työtoiminnasta ja sen kehittämistarpeista learning cafe -

menetelmällä. Tutkimuskysymyksinä ovat 

 

1) Minkälaisia näkemyksiä työtoiminnan asiakkailla on työtoiminnasta? 

2) Minkälaisia kehittämistarpeita työtoiminnassa nähdään? 

3) Millaiseksi työtoiminnan asiakkaat kokevat learning cafe -menetelmän 

käytön? 

  

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille asiakkaiden omia näkemyksiä työtoi-

minnasta ja tuottaa Vallilan työ- ja valmennuskeskukselle ajankohtaista tietoa asi-

akkaiden näkemyksistä työtoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen tueksi. Li-

säksi tavoitteena opinnäytetyössä on selvittää, miten learning cafe -menetelmä 

sopii asiakkaiden näkemysten kartoittamiseen. Laajempi tavoite on osaltaan tu-

kea asiakasosallisuutta Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa. 
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5.2 Vallilan työ- ja valmennuskeskus 

  

Opinnäytetyön toteutusympäristönä toimii Vallilan työ- ja valmennuskeskus Hel-

singissä. Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa järjestetään työtoimintaa nuorille 

ja aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Työ- ja valmennuskeskuksen tärkeim-

pinä tavoitteina on kehitysvammaisen henkilön urapolun suunnittelu hänen kiin-

nostuksensa ja resurssiensa mukaisesti sekä elämänhallinnan yksilökohtainen 

tukeminen. Työ- ja valmennuskeskuksessa opetellaan työelämän pelisääntöjä ja 

pohditaan yksilöllisiä urasuunnitelmia asiakkaiden kanssa. (Helsingin kaupunki 

2016b.) 

 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa toimii neljä yksikköä ja kaksi valmennus-

ryhmää. Työtoiminnassa voi tehdä erilaisia työtehtäviä ja osallistua talon sisä- ja 

ulkopuolella toimiviin valmennusryhmiin, esimerkiksi keittiö- ja laitoshuoltoval-

mennukseen. Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa työtehtävät ovat tyypillisesti 

erilaisia alihankintatöitä, kuten tuotteiden pussitusta, tarroittamista ja pakkaa-

mista. Talon ulkopuolella tehtäviä töitä ovat esimerkiksi ryhmissä tehtävä puisto-

jen kunnossapito ja erilaiset ohjaajien kanssa tehtävät keikkatyöt. Työ- ja valmen-

nuskeskuksesta voi jatkaa esimerkiksi tuetun työllistymisen palveluihin tai opis-

kelemaan. (Helsingin kaupunki 2016b.) 

  

Opinnäytetyön kohderyhmä ovat Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen asiakkaat. 

Opinnäytetyön toteuttamiseen on haettu Helsingin kaupungilta tutkimuslupa sekä 

kaikilta learning cafe -työpajoihin osallistuneilta henkilökohtainen kirjallinen suos-

tumus opinnäytetyön työpajoihin osallistumiseen. Osallistuminen opinnäytetyön 

työpajoihin oli vapaaehtoista. 

 

 

5.3 Aineiston hankinta learning cafe -menetelmällä 

 

Opinnäytetyön aineistonhankintamenetelmä on learning cafe -menetelmä. Lear-

ning cafe, suomennettuna oppimiskahvila, on yhteistoimintamenetelmä ryhmä-

työskentelyyn. Learning cafe soveltuu ryhmille, joissa on noin 12 henkilöä. Lear-
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ning cafessa selitetään omia näkemyksiä, kuunnellaan ja pohditaan toisten aja-

tuksia sekä rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltä-

västä ilmiöstä tai asiasta. (Innokylä 2016a.) Perusajatuksena learning cafe -me-

netelmässä on dialogisuuden tukeminen ja mahdollisimman monien ideoiden, 

ajatusten ja näkökulmien tuottaminen ja pohtiminen yhdessä (Kupias 2007, 93). 

 

Opinnäytetyössä learning cafe -menetelmä nähdään osallistavana tutkimusme-

netelmänä. Osallistavassa tutkimusmenetelmässä annetaan arvo projektiin osal-

listuvien henkilöiden tiedolle sekä eri näkökulmille. Osallistavassa tutkimuksessa 

asioiden eri puolet tulevat esille parhaiten, kun asioista keskustellaan ryhmässä. 

Tutkijan rooli osallistavassa tutkimuksessa on osoittaa kunnioitusta sekä tutki-

mukseen osallistuvia henkilöitä että heidän tietämystään kohtaan. Tutkija toimii 

ikään kuin katalysaattorina kooten ja koordinoiden ihmisiltä tulevia ideoita toteut-

tamatta niitä itse. Tutkimusprosessissa tärkeää on tutkimukseen osallistuvien op-

piminen. Tutkijan tehtävänä on mahdollistaa osallistujien oppiminen, jonka usko-

taan johtavan toimintaan ja toiminnan ylläpitämiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

83.) 

 

Learning cafen toteutuksessa osallistujat jaetaan ryhmiin ja ryhmät asettuvat eri 

pöytien äärelle. Jokaisella pöytäryhmällä on yksi puheenjohtaja, joka on koko 

ajan samassa pöydässä, johtaa keskustelua ja voi kirjata ryhmien ajatuksia ylös 

pöydillä oleville isoille papereille. Ryhmät keskustelevat valitusta aiheesta sovitun 

ajan ja kirjaavat paperille tai lapuille ryhmässä esiin tulleita asioita. Sovitun ajan 

kuluttua ryhmät vaihtavat pöytää. Jokaisen pöydän puheenjohtaja kertoo uudelle 

ryhmälle edellisen ryhmän ajatukset ja pohdinnat, joista ryhmä voi jatkaa kehitte-

lyä eteenpäin. Puheenjohtaja voi tarvittaessa esittää syventäviä kysymyksiä tai 

ajatuksia ryhmille sekä ohjata keskustelua. Kun ryhmät ovat kiertäneet kaikki 

pöydät, esitellään pöytien aikaansaannokset koko osallistujajoukolle. (Innokylä 

2016a.) 

 

Learning cafe -menetelmä ymmärretään opinnäytetyössä myös eräänlaisena 

ryhmähaastattelun apuvälineenä. Ryhmähaastattelu on tehokas aineistonkeruun 

muoto, koska sillä saadaan tietoa samanaikaisesti suuremmalta määrältä ihmi-

siä. Se sopii tilanteisiin, joissa haastateltavien voidaan olettaa olevan ujoja tai 
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arastelevan haastatteluun osallistumista. Ryhmällä voi olla haastattelussa niin 

positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia yksilöön. Ryhmästä voi olla hyötyä 

väärinymmärrysten selvittämisessä tai muistinvaraisten asioiden mieleen palaut-

tamisessa. Toisaalta ryhmän kontrolli voi estää joidenkin negatiivisten asioiden 

kertomisen tai ryhmää voi dominoida yksi tai useampi äänekkäämpi ja hallitse-

vampi henkilö. (Hirsjärvi ym. 2009, 210–211.) Tämän kaltaisiin haasteisiin pyrittiin 

opinnäytetyössä vastaamaan selkeällä ohjeistuksella sekä tarvittaessa keskus-

telun ohjaamisella niin, että kaikki osallistujat saivat tasapuolisesti kertoa ajatuk-

sensa. 

 

 

5.4 Learning cafe -työpajojen kulku 

 

Learning cafe -työpajat pidettiin kesäkuussa 2016. Varsinaisia työpajoja edelsi 

tutustumiskäynti, jossa esittäydyttiin ja kerrottiin osallistujille työpajojen toteutuk-

sesta ja tarkoituksesta. Samalla kerättiin osallistujien allekirjoittamat luvat haas-

tatteluja varten. Työpajoihin oli ilmoittautunut 9 henkilöä, jotka kaikki pääsivät 

osallistumaan molempiin työpajoihin. Osallistujat olivat eri työyksiköistä ja heidän 

kokemuksensa Vallilan työ- ja valmennuskeskuksesta vaihtelivat ajallisesti. 

Suunnitteluvaiheessa yhteyshenkilön kanssa oli alustavasti sovittu 8–10 henkilön 

olevan riittävä osallistujamäärä.  Vallilan työ- ja valmennuskeskukseen toimitettiin 

tulevista työpajoista esittelykirje (LIITE 2).  

 

Learning cafe -työpajojen ajankohtaa pohdittiin Vallilan työ- ja valmennuskeskuk-

sen yhteyshenkilön kanssa. Työpajat päädyttiin järjestämään keskellä viikkoa, 

koska viikonloppua ympäröivien päivien tiedettiin vaikuttavan osallistumishaluk-

kuuteen. Tarkempaa ajankohtaa määrittivät kahvi- ja ruokatauot. Työpajat aloi-

tettiin aamupäiväkahvin aikaan ja ne päättyivät lounaan alkaessa. Koska ky-

seessä on oppimiskahvila, voi myös pieneen tarjoiluun panostaa. Opinnäyte-

työssä käytettiin termiä työpaja oppimiskahvilan sijaan, sillä oppimiskahvila-ter-

min nähtiin korostavan liiaksi kahvittelua. Tarjoilua kuitenkin järjestettiin, koska 

niiden nauttiminen ennen varsinaista työskentelyä jätti tilaa vapaalle keskuste-

lulle ja rentoutti tunnelmaa.  
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Työpajoissa pöytiin oli pyritty etukäteen laatimaan mahdollisimman selkeitä ja 

konkreettisia kysymyksiä. Henkilöiden kanssa, joilla on puheen tuottamisen ja 

ymmärtämisen vaikeuksia, voidaan käyttää puhetta täydentäviä tai tukevia kom-

munikaatiomenetelmiä, joista yksi on kuvien käyttö (Ohtonen & Räsänen 2015). 

Learning cafe -pöytien puheenjohtajina toimivat opinnäytetyön tekijät. 

 

Learning cafe -työpajoihin valittiin tutkimuksen tarkoitusta palvelevat laajat tee-

mat, joita puheenjohtajan esittämien tarkentavien kysymysten avulla yhdessä 

pohdittiin. Näkemysten ja kommenttien kirjaamiseksi osallistujien oli mahdollista 

itse kirjoittaa niitä post it -lapuille tai kertoa ajatuksensa ääneen puheenjohtajan 

kirjoittaessa kommentit lehtiötaulupaperille. Osallistujien kirjoitustaidosta ei ollut 

etukäteistietoa, joten erilaisten kirjaamisvaihtoehtojen mahdollistaminen oli tär-

keää.  

 

1. työpaja : Opinnäytetyön tarkoitus kerrattiin ja osallistujia muistutettiin jo käsi-

tellyistä säännöistä, kuten siitä, että kaikki puheenvuorot ovat tervetulleita ja yhtä 

arvokkaita ja että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tämän jälkeen osal-

listujat jakaantuivat arpomalla kahteen ryhmään ja siirtyivät eri tiloihin. 

 

Toisessa huoneessa teemana oli “Vallilan työ- ja valmennuskeskus tänään”. 

Osallistujien tehtävänä oli pohtia ja keskustella siitä, mikä Vallilan työ- ja valmen-

nuskeskuksessa on hyvää, huonoa, turhaa ja tarpeellista. Pöydälle oli aseteltu 

lehtiötaulupaperi, johon puheenjohtaja kirjasi ylös osallistujien vastauksia. Tar-

jolla oli myös post it -lappuja, mutta kukaan ei tätä vaihtoehtoa kyseisessä pöy-

dässä käyttänyt. Toisessa huoneessa teemana oli “Unelmien Vallilan työ- ja val-

mennuskeskus”, jossa osallistujat keskustelivat siitä, millainen olisi paras mah-

dollinen työpäivä Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa ja miten parhaan mah-

dollisen työpäivän saisi aikaiseksi. Tässä pöydässä melkein kaikki osallistujat kir-

joittivat ensin vastauksensa post it -lapuille, lukivat sen ääneen ja kiinnittivät leh-

tiötaulupaperille. Unelmien Vallilan työ- ja valmennuskeskus -teemasta osallistu-

jat kirjoittivat 29 kommenttia ja puheenjohtaja muutamia ääneen sanottuja kom-

mentteja. 
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Suunnitelman mukaan ryhmät keskustelivat ensin 30 minuuttia, minkä jälkeen 

tapahtui vaihto tilasta toiseen. Puheenjohtajan tiivistettyä edellisen ryhmän poh-

dintoja jatkoi toinen ryhmä saman teeman käsittelyä. Tähän oli varattu aikaa 15 

minuuttia. Lopuksi ryhmät yhdistettiin ja osallistujille annettiin mahdollisuus vielä 

kommentoida käsiteltyjä teemoja. Työpajassa käytettiin keskusteluaiheiden 

konkretisoimiseksi Papunetin (2016) kommunikaatiota tukevia kuvia (KUVA 1). 

 

    

KUVA 1. Ensimmäisessä työpajassa käytettyjä kommunikaatiota tukevia kuvia 

  

2. työpaja : Toisen työpajan kulku noudatteli ensimmäisen työpajan kaavaa. Toi-

sessa huoneessa teemana oli “Oppiminen Vallilan työ- ja valmennuskeskuk-

sessa”. Osallistujat pohtivat mitä Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa oppii ja 

mitä he haluaisivat oppia lisää. Oppimiseen liittyen osallistujat kirjoittivat 24 kom-

menttia, lisäksi puheenjohtaja kirjoitti ylös osallistujien tarkennuksia. Toisessa 

huoneessa teemana oli “Ohjaus ja osallistuminen”. Osallistujien tehtävänä oli 

pohtia minkälaista ohjausta Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa saa ja mihin 

tarvittaisiin lisää ohjausta. Lisäksi osallistujat pohtivat kysymystä, miten työ- ja 

valmennuskeskuksessa voi osallistua toiminnan suunnitteluun ja päätöksente-

koon. Osallistujat kirjoittivat teemasta yhteensä 34 kommenttia. Myös toisessa 

työpajassa käytettiin Papunetin (2016) kommunikaatiota tukevia kuvia (KUVA 2). 

 

   

KUVA 2. Toisessa työpajassa käytettyjä kommunikaatiota tukevia kuvia 
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Työpajojen jälkeen osallistujat täyttivät palautelomakkeen (LIITE 3) siitä, millai-

sena he kokivat learning cafe -työpajat. 

 

 

5.5 Aineiston analyysi 

 

Opinnäytetyön aineisto koostuu kahdessa työpajassa tuotetusta materiaalista, 

jossa yhdeksän työtoiminnan asiakasta toivat esille näkemyksiään Vallilan työ- ja 

valmennuskeskuksen työtoiminnasta. Osallistujat ja puheenjohtajat kirjoittivat 

kommentit ja tarkennukset ylös. Kommentit luettiin työpajoissa ääneen, jotta nii-

den sisällöstä varmistuttiin. Aineisto kirjoitettiin puhtaaksi välittömästi työpajojen 

jälkeen. 

 

Aineiston analyysin tarkoituksena on tiivistää ja jäsentää kerätty aineisto niin, että 

sen informaatioarvo kasvaa eikä mitään tärkeää jää siitä pois. Aineiston teemoit-

telun tavoitteena on jaotella aineisto teemoittain ja nostaa esille tutkimuskysy-

mystä selventäviä teemoja ja sitaatteja tulkittavaksi. (Eskola 2015, 196–197.) 

 

Opinnäytetyössä edettiin aineistolähtöisesti etsimällä aineistosta yhdistäviä teki-

jöitä. Aineisto käytiin läpi siten, että samaa aihetta käsittelevät kommentit koottiin 

yhteen ja niille annettiin sisältöä kuvaava nimi. Teemoiksi rakentuivat sisältöä ar-

keen, sosiaaliset suhteet, ilmapiiri, ohjaus ja tuki, tehtävät, työosuusraha ja toi-

mintaympäristö. Tämän teemoittelun avulla aineisto saatiin jäsenneltyä ja siitä 

poimittua tutkimuskysymyksiä palveleva aines. 

 

Kun aineisto oli teemoiteltu, siitä nostettiin esiin osallistujien esittämiä toiveita ja 

kriittisiä kommentteja työtoiminnasta. Näistä koostettiin laajempia kokonaisuuk-

sia. Aineisto ikään kuin jäsenneltiin uudestaan. Kehittämistarpeiksi muodostuivat 

kokonaisuudet monipuolisuutta työtehtäviin, häiriötekijöiden minimointi sekä 

avoimuutta vuorovaikutukseen. 
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6 OSALLISTUJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖTOIMINNASTA 

 

 

Opinnäytetyön aineisto koostuu kehitysvammaisten asiakkaiden näkemyksistä 

työtoiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Opinnäytetyöraporttiin kirjatut sitaatit 

ovat asiakkaiden kommentteja kahdelta learning cafe -työpajakerralta ja niiden 

tarkoitus on havainnollistaa tutkimuskysymyksiä selventäviä teemoja. 

 

 

6.1 Sisältöä arkeen 

 

Learning cafe -työpajoissa työtoiminnasta puhuttiin tavanomaisena työnä. Sitä 

tehdään muiden kansalaisten tavoin. Työtoiminnan katsottiin tuovan ennen kaik-

kea sisältöä ja rakennetta päiviin sekä jäsentävän arkea ja ajankäyttöä. 

  

Tekemistä päivisin, ei jaksa vaan olla kotona, olisi yksitoikkoista. 
 
Paikka, jossa voi käydä. 

 
Inelandin, Molinin ja Sauerin (2009, 120) mukaan työ nähdään niin vammaisten 

henkilöiden ajatuksissa kuin yhteiskunnassa yleisemminkin osana kansalai-

suutta. Työllä on monia merkittäviä vaikutuksia. Se on tärkeä voimavara ihmisen 

identiteetin rakentumiselle, se tarjoaa sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäyty-

mistä.  

 

 

6.2 Sosiaaliset suhteet 

  

Työpajoihin osallistuneet toivat esiin, että työtoiminnasta saa kavereita. Sitä pi-

detään siis sosiaalisessa mielessä tärkeänä paikkana. Osallistujat arvostivat ja 

toivoivat lisää yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Mahdollisimman monen osallistu-

mista yhteisiin tapahtumiin pidettiin tärkeänä. Ohjaajien kannustus ja asiakkaiden 

keskinäinen rohkaisu nähtiin osallistumisaktiivisuutta parantavina tekijöinä. 

 

Tutustuu uusiin kavereihin, yrittää jutella, tulee hyvä mieli. 
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Hyvä asia on se, että ihmisellä on kavereita, työkavereita. 
 
Hyvät kaverit, tulee toimeen, voi puhua asioista. 
 
Esim. yksikköretket ovat tärkeitä, olisi hyvä jos kaikki osallistuisivat. 
 
Koko talon tapahtumat, kaikki osallistuisivat tapahtumaan. [Miten 
saada osallistumaan?] Kannustamalla. 

 

 

6.3 Ilmapiiri 

 

Työpajoissa Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen ilmapiiriä kuvailtiin hyväksi ja 

sen koettiin vaikuttavan työtoiminnassa viihtymiseen positiivisesti. 

  

Kaikkien kanssa tulee toimeen. 
  
Ilmapiiri on hyvä. 
  
Viihtyvyys, mukava tulla. 
  
Hyvä paikka, kaikki hyvää, tykkään olla. 

 
Vaikka kotona ei menisi hyvin, tänne on kiva tulla. 

 

Työpajoihin osallistuneet asiakkaat toivat esiin negatiivisina asioina erimielisyy-

det työtoimintayhteisössä ja kiusaamisen sekä vaikeuden puuttua huonoon käy-

tökseen.  

  

Työpaikkakiusaaminen on rumaa, tulee paha mieli, ei halua tulla 
tänne. 
  
Ei uskalla puuttua huonoon käytökseen. Pelkään että ohjaaja tulee 
sanomaan “menepäs rauhottumaan tuonne välikköön”. 

  
Riitely, riidat. Kenellekään ei ole siitä hyötyä, ei kukaan tykkää riite-
lystä. 

 

Ilmiönä työpaikkakiusaaminen tunnistettiin ja sitä pidettiin epämiellyttävänä, 

mutta kukaan ei tuonut sitä esille omana kokemuksenaan. Kiusaamisesta puhut-

tiin kuulopuheiden tasolla, sitä oli tapahtunut, mutta jollekin toiselle. Huonoon 
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käytökseen, kuten kiusaamiseen, koettiin olevan vaikea puuttua. “Menepäs rau-

hoittumaan tuonne välikköön” lausumalla osallistuja osoittaa pelkonsa sen suh-

teen, että puuttumalla huonoon käytökseen hän saattaisi joutua itse keskelle kon-

fliktia ja saada siitä rangaistuksen. 

 

 

6.4 Ohjaus ja tuki 

 

Learning cafe -työpajoissa ohjaus ja ohjaajat saivat osallistujilta kiittäviä kom-

mentteja. Hyvään ohjaajaan liitettiin ominaisuuksia, kuten suvaitsevaisuus, luot-

tamuksellisuus, lähestyttävyys sekä kannustavuus. Pääosin osallistujat kokivat, 

että ohjaajilta uskaltaa kysyä apua ja että työtehtäviin saa riittävästi ohjausta ja 

tukea. Ohjaajilta saatu apu ei rajoitu vain työtehtäviin, vaan on kokonaisvaltaista 

tukemista tilanteissa, joita asiakkaat elämässään kohtaavat. 

  

Ja muutenkin saa apua. Pitää mennä juttelemaan jos jokin asia pai-
naa. 
  
Täällä uskaltaa kysyä neuvoa. 
  
Saa apua kun tarvitsee, voi kysyä neuvoa kun tarvitsee. 
 
Mä saan apua silloin, kun mä sitä tarvin ja kun mä kysyn apua ja 
tarvitsen. 
  
Tukea saa, jos on epäselvää ja se puhe on todella selvää. 

 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen toiminnan tarkoitus on tukea asiakasta työ-

uran rakentamisessa sekä elämänhallinnassa yksilöllisesti asiakkaan kiinnostuk-

sen ja valmiuksien mukaisesti (Helsingin kaupunki 2016b). Learning cafe -työpa-

joissa osallistujat liittivät ohjauksen ja ohjaajien roolin tähän Vallilan työ- ja val-

mennuskeskuksen toiminnan tarkoitukseen. 

 

Asiakasta tuetaan hyvin, elämänhallinnassa. 
  
Minun osastoni ohjaajat antavat neuvoa harrastusasioissa ja työasi-
oissa. 
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Täällä käy työvalmentajia ja psykologeja, se on tärkeää. Pystyn pu-
humaan ammattiauttajan kanssa. Aina ei voi vanhempien kanssa ju-
tella. 
  
Jokaiselle tehdään urasuunnitelma, mitä haluaa oppia, mitkä ovat ta-
voitteet. On tärkeää, koska ohjaajat voivat seurata kunkin tavoitteita. 
  
Täällä kannattaa kannustaa muuttamaan pois kotoa. 

 

Viimeisen lainauksen kirjoittaja nostaa esille Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen 

roolin kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisen tukemisessa. Vallilan työ- ja 

valmennuskeskuksen voi siten nähdä edustavan hänelle paikkaa, josta kehitys-

vammainen nuori saa tähän tarvittavaa ohjausta. Susan Erikssonin (2008, 72–

73) vammaisten ihmisten elinolosuhteita ja arjen kokemuksia käsittelevässä tut-

kimuksessa tuodaan esiin, että usein vanhemmat ja heidän näkemyksensä lap-

sen kyvyistä ja rajoitteista ohjaavat vammaisen henkilön elämänkulkua ja -valin-

toja. 

 

Learning cafe –työpajoihin osallistuneet esittivät ohjauksesta myös kriittisiä nä-

kemyksiä. Erään osallistujan mukaan ohjaajien kohtelu ei ole aina tasa-arvoista 

ja kunnioittavaa. 

  

Ohjaajat kohtelee epätasa-arvoisesti, ärsyttävää. Kohtelee niin kuin 
lapsia. Ei saa sanoa, pitää olla hiljaa. Pitäisi olla kokoajan täydellinen 
super-nukke, pitäisi olla tuppisuuna. 

  

Häiritseväksi koettiin myös se, että samoista asioista mainitaan ja huomautetaan 

useaan kertaan, vaikka ne olisivat jo tulleet ymmärretyiksi. Erään osallistujan mie-

lestä ohjaajien ei tarvitsisi puuttua asiakkaiden tekemisiin niin tarkasti. 

  

Ärsyttää, kun kysytään samoja asioita moneen kertaan, riittää yksi 
kerta. Ei aina tarvi toistaa. 
  
Jotkut ohjaajat ovat liian tiukkoja ja mäkättäjiä, puuttuvat joka asiaan, 
se ärsyttää minua. 

  

Toisaalta taas tuotiin esiin erot ohjaajien välillä ja se, ettei aina synny sellaista 

luottamuksellista ohjaajan ja asiakkaan välistä suhdetta, joka mahdollistaisi täy-

sin avoimen keskustelun. 
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Ei kaikille ohjaajille pysty puhumaan. 
  
Osa ohjaajista ei välillä kuuntele. Tärkeä asia jää sanomatta. 

 

 

6.5 Tehtävät 

 

Oppimisen näkökulmasta työtehtävien monipuolisuus koettiin tärkeäksi. Työpa-

joihin osallistuneet asiakkaat kertoivat oppineensa erilaisia arjen hallintaan liitty-

viä taitoja sekä työtoimintaan kuuluvia tehtäviä. 

  

On oppinut noudattamaan talon tapoja ja sääntöjä. 
  
Siisteyttä, paikat siistinä, ei jää likaa, flunssan ja sairauksien ennal-
taehkäisy. 
  
Oon oppinut tulemaan ajoissa. Olen oppinut niittaamaan, pussitta-
maan, viittaamaan, oppinut kastelemaan kukkia. 
  
Sen jälkeen kun Valmariin tulin, opin nopeasti erilaisia työtehtäviä. 
Olen nopea oppimaan uutta. 
  
Posliinityöt, niistä oppinut nopeutta ja ripeyttä. 

 

Susan Erikssonin (2008, 57) tutkimuksen mukaan on erityisen tärkeää, että työ-

hön halukkaille vammaisille henkilöille löytyy heidän terveydentilaansa ja ky-

kyihinsä sopivaa työtä. Learning cafe -työpajoihin osallistuneet asiakkaat toivat 

esille Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen työtehtävien sopivuuden itselleen. Eri-

tyisesti he kokivat tärkeiksi vastuutehtävät ja keikkatyöt, joiden katsottiin muistut-

tavan palkkatyötä. 

 

Suurin osa tehtävistä sellaisia, joita osaa tehdä. 
 
Yhteistyö oikein mukavaa, kiva suorittaa vastuutehtäviä. 
 
Keikkapäivät on hyvä, saa ajatuksen mitä tehdään oikeissa töissä, 
ohjaajat kertoo, ei pelkkää ruuvinpussitusta. 
 
Voi jonkun verran vaikuttaa siihen mitä töitä haluaa tehdä, ainakin 
joissain tapauksissa. Aina ei voi tehdä mitä haluaa, niin kuin kaikilla 
työpaikoilla. 
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Kuten viimeisestä lainauksesta käy ilmi, asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa 

omiin työtehtäviinsä. Vaikutusmahdollisuuksien rajoitusten nähdään kuuluvan 

yleisesti työelämään, jota kuvaa lausahdus “niin kuin kaikilla työpaikoilla”. 

 

Alihankintaan liittyvät työtehtävät muodostuvat pääosin tuotteiden pussituksesta, 

tarroittamisesta, niittaamisesta ja pakkaamisesta. Negatiivisena tekijänä mainit-

tiin työtehtävien yksitoikkoisuus ja tekemisen puute. 

 

Ruuvien pussittaminen kyllästyttää välillä. 
 

Välillä vain istutaan. 
 

Työpajojen aikana osallistujien puheissa toistui usein ruuvien pussittaminen esi-

merkkinä tyypillisestä työtehtävästä, jota ei koeta kovin mielekkäänä. Osallistujat 

toivat esille myös sen, ettei töitä aina ole. Osallistujat toivoivat näihin hetkiin jotain 

muuta tekemistä, kuten musiikin kuuntelua, soittimilla soittamista, ulkoilua tai elo-

kuvan katselua yhdessä. 

 

 

6.6 Työosuusraha 

 

Learning cafe -työpajoihin osallistuneet toivat esille tyytyväisyytensä työosuusra-

han määrään. Toisaalta sitä kritisoitiin liian pieneksi ja huomautettiin, ettei se riit-

täisi, jos asuisi yksin omassa asunnossa. Eräs osallistuja toi myös esille oppi-

neensa Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa, mistä omat ansiot koostuvat.  

 

Saa palkkaa. Ei mikään iso, mutta ei tarvikaan paljoa. 
 
Palkka liian vähän, ei pärjäisi jos asuisi yksin.  
 
Olen oppinut jo kaikkea, mutta olen oppinut sen että saan eläkettä 
myös Valmarin palkan että keikkapalkasta sen arvoisesti. 

 

Erikssonin (2008, 57) tutkimuksessa pidettiin merkillepantavana sitä, että sekä 

työtoiminnassa että päivätoiminnassa käyvät henkilöt katsoivat käyvänsä töissä 

ja saavansa palkkaa, vaikka kysymyksessä olisi työosuusraha. 
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6.7 Toimintaympäristö  

 

Learning cafe -työpajoissa osallistujat kritisoivat toimintaympäristöä meluisaksi ja 

siten keskittymistä häiritseväksi. Ohjaajien toivottiin puuttuvan liialliseen äänen-

käyttöön, jonka koettiin vaikuttavan työntekoon haitallisesti.   

  

Liian kova meteli eri yksiköissä. Käy korviin, häiritsee töitä, ohjaajat 
ei aina puutu. Ymmärrys että täällä on muitakin kuin yksi ihminen. 
  
Välillä tuntuu, että täällä on ääni korkealla ja se pitää ottaa huomioon. 

  

Lisäksi kritisoitiin muun muassa tietokoneiden, kännyköiden sekä biljardipöydän 

liiallista käyttöä työaikana. Tähän liittyen nostettiin esiin säännöt, joihin mitä ilmei-

simmin kuuluu tiettyjä rajoituksia esimerkiksi kännykän käytössä. Se, että kaikki 

eivät sääntöjä noudata, koettiin epäreiluksi. 
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7 TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen 

työtoiminnan kehittämistarpeet asiakkaiden näkemysten avulla. Kehittämistar-

peet muodostuivat teemoittelun kautta työpajoihin osallistuneiden toiveista ja 

kriittisistä kommenteista. Kehittämistarpeiksi muodostuivat työtehtävien moni-

puolisuus, häiriötekijöiden minimointi sekä vuorovaikutuksen avoimuus (KUVIO 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kehittämistarpeiden muodostuminen 

 

 

7.1 Monipuolisuutta työtehtäviin 

 

Learning cafe -työpajoihin osallistuneet toivoivat työtehtäviin haasteellisuutta ja 

vaihtelua. Erityisen mielekkäiksi koettiin työ- ja valmennuskeskuksen ulkopuolella 

tehtävät keikkatyöt, joita toivottiin lisää. 

 

Saisi olla vaihtelua työtehtävissä. 
  
Olisi keikkatöitä enemmän. 
  
Haluaisin oppia haasteellisempia töitä, esim. postitus ym. 

Tehtävien puute 

Tehtävien yksitoikkoisuus 
Monipuolisuutta työtehtäviin 

Meteli 

Sääntöjen rikkominen 
Häiriötekijöiden minimointi 

Tiedonkulun ongelmat 

Erimielisyydet työyhteisössä 
Avoimuutta vuorovaikutukseen 
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Haluaisin oppia haasteellisempia töitä. Tuntuu että täällä on yksin-
kertaisia töitä. Jotkut ei ehkä osaisi tehdä vaikeampia tehtäviä. 

  

Viimeisimmästä lausumasta käy ilmi, ettei henkilö koe nykyisiä työtehtäviään riit-

tävän mielekkäinä vaan kaipaisi haasteellisempia työtehtäviä. Samalla hän kui-

tenkin tuo esille, että osaaminen rajoittaa mahdollisuuksia tehdä minkälaista työtä 

tahansa. Taustalla voi nähdä ajatuksen erilaisten työtehtävien tärkeydestä, sillä 

sitä kautta jokainen voi tuntea olevansa osaava ja saada mielihyvää työstä. 

 

Kehitysvammaliiton selvitykseen (Kairi ym. 2010, 26) osallistuneet ohjaajatason 

ja johtotason toimijat toivat esille, että joillekin asiakkaille työ- ja toimintakeskus-

ten tarjoamat työtehtävät ovat liian rajallisia ja yksitoikkoisia. Työtehtävät voivat 

aiheuttaa tylsistymistä eikä työtä koeta mielekkäänä. Kehitysvammaliiton selvi-

tyksen mukaan työn sisällöllisen kehittämisen lisäksi olisi tärkeää, että asiakkai-

den yksilöllisiä toiveita ja tarpeita kuunneltaisiin ja selvitettäisiin säännöllisesti, 

jotta työn mielekkyys ja yksilöllinen sopivuus voisi mahdollisimman hyvin toteu-

tua. 

 

 

7.2 Häiriötekijöiden minimointi 

 

Osallistujat toivoivat työympäristön rauhoittamista työnteolle. Työtilat ja -ympä-

ristö koettiin rauhattomiksi ja keskittymistä häiritseviksi. Työpajoihin osallistunei-

den kommenteissa puhuttiin “älämölöstä” ja metelistä, joka häiritsee keskitty-

mistä työntekoon. Ihanteellista työympäristöä kuvattiin seuraavin lausumin. 

  

Ei liikaa meteliä, vaan sopivasti. 
 
Pitää mölyt mahassa. 

 

Työrauha koettiin tärkeäksi myös siksi, että sen nähtiin edistävän oppimista. 

 

Rauhallisuus ja keskittymiskyky auttaa oppimista ja työn tekemistä. 
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Näkemykset häiriötekijöistä vaihtelivat työpajoihin osallistuneiden keskuudessa. 

Osa heistä arvosti enemmän elävää ilmapiiriä ja aktiivista vuorovaikutusta asiak-

kaiden välillä. Häiritsevänä tekijänä nähtiin pikemminkin ohjaajien “puuttuminen 

joka asiaan” kuin asiakkaiden keskinäinen keskustelu ja liikehdintä. Osalle taas 

tärkeämpää oli ympäristön hiljaisuus ja rauhallisuus. 

 

 

7.3 Avoimuutta vuorovaikutukseen 

  

Opinnäytetyön työpajoihin osallistuneet toivat esiin sosiaaliset suhteet työtoimin-

taan liittyvänä tärkeänä elementtinä. Sosiaalisiin suhteisiin liittyen kerrottiin myös 

riitelystä ja kiusaamisesta. Ratkaisuksi näihin haasteisiin ehdotettiin avointa kes-

kustelua erimielisyyttä aiheuttavista asioista. Tässä ohjaajilla katsottiin olevan 

keskeinen rooli, sillä ohjaajien tehtävänä on pitää yllä järjestystä. 

  

Huomauttamalla olla hiljaa ja keskustella erimielisyyksistä, myös 
työntekijän [ja] ohjaajien välillä. 

  

Lainauksesta on luettavissa myös toive vastavuoroisuudesta. Vastuu erimieli-

syyksien ratkomisesta on sekä asiakkailla että ohjaajilla. Paasivaaran ja Nikkilän 

(2010, 19) mukaan työyhteisössä jokainen vaikuttaa osaltaan työilmapiiriin. Työ-

ilmapiiri syntyy yhteisöllisesti ja sen kehittämiseen tarvitaan sekä johdon sitoutu-

mista ja ohjausta että työntekijöiden aktiivista osallistumista. 

 

Työpajoihin osallistuneet toivat esiin myös toivomuksen siitä, että työtoiminnassa 

jokainen keskittyisi omiin asioihinsa. Sosiaalista kanssakäymistä kaivattiin, mutta 

jatkuva puheensorina ja kiusoittelu koettiin häiritsevänä. 

  

Kun toiset puuttuvat muiden asioihin, se häiritsee. 
 
Jokainen puuttuu vaan omiin asioihin. 
 
Jotkut heittää juttuja, joista en tykkää, ottaa aivoon. Päiväkotitasolla. 

  

Ohjaajilta toivottiin tukea keskittymiseen, jotta työnteko onnistuisi paremmin.  
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Mahdollisuus olla oma itsensä työtoiminnassa koettiin tärkeäksi ja Vallilan työ- ja 

valmennuskeskukseen toivottiin suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. 

 

Pitäisi ymmärtää ihmisten erilaisuus. 
 
Suvaitsevaisuutta, ihmisten pitäisi saada olla oma itsensä eikä tar-
vitsisi olla kuin robotti ja liian nyhverö, kiltti. Saisi näyttää vihan tun-
teensa, jos on paha olo eikä uhkailtaisi pakkolomalla. 

 

Toivomuksessaan kirjoittaja kuvailee ihanteellista työyhteisöä ja sitä, kuinka yk-

silöt tulisi hyväksyä työyhteisöön “omina itsenään”. Tähän kuuluu myös mahdol-

lisuus ilmaista erilaisia tunteita pelkäämättä mahdollisia negatiivisia seurauksia. 

Sallivassa ilmapiirissä mahdollistuu tunteiden ilmaiseminen ja sitä kautta oikeus 

olla oma itsensä työyhteisössä (Paasivaara & Nikkilä 2010, 22). 

 Työpajoihin osallistuneet kokivat tärkeäksi osallistumisen toiminnan suunnitte-

luun ja päätöksentekoon, mutta tiedonkulkuun ja osallistumismahdollisuuksien 

esille tuomiseen toivottiin parannusta. 

  

On tärkeää osallistua ettei ole vain ylhäältä ohjattua. 
 
Toiminnan suunnitteluun voi kai osallistua, mutta informaatio ei kulje 
aina työntekijöille. Näin minä sen koen. 

 

Toimivan työyhteisön tunnuspiirteenä on hyvä ilmapiiri, joka perustuu luottamuk-

seen ja avoimuuteen. Terveessä työyhteisössä ihmisten on helppo keskustella 

myös vaikeista asioista toistensa kanssa. Tavoitteena on, että ongelmiin keskit-

tymisen sijasta huomio suunnataan ratkaisuihin. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 20.) 
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8 PALAUTE LEARNING CAFE –TYÖPAJOISTA 

 

 

Learning cafe -työpajoista kerättiin lopuksi palautetta osallistujilta. Palautteen an-

taminen oli vapaaehtoista ja nimetöntä. Kirjallista palautetta kerättiin lomakkeella 

(LIITE 3), jossa kysyttiin mielipiteitä työpajoista. Kirjallista palautetta antoivat 

kaikki 9 osallistujaa.  

 

Kerätty palaute oli pääosin positiivista ja kertoi siitä, että työpajoista pidettiin.  

 

Super hyvä, pravoo. 
 
Ne olivat mielenkiintoisia ja niissä sai hyvin kertoa ajatuksensa. 
 
Kyllä näitä työpajoja tarvitaan. Voi kehitysvammaisetkin sanoa mie-
lipiteensä omiin asioihinsa vaikuttamisesta. 
 
Mukavaa oli ja haluaisin osallistua uudelleen. 
 
Ihan kivaa oli, mutta oli vaikeita kysymyksiä. Piti miettiä kauan. 

 

Viimeisimmässä vastauksessa osallistuja kertoi kokeneensa kysymykset vai-

keiksi. Palautteesta ei voi päätellä, olivatko kysymykset vaikeasti ymmärrettäviä 

ja olisiko pidempi aika tai joku muu tekijä auttanut kyseistä osallistujaa tuomaan 

ajatuksiaan paremmin esille. 

 

Vastaajat eivät tuoneet esille näkemyksiä siitä, mitä muutettavaa työpajoissa olisi 

ja mitä niissä olisi voinut tehdä toisin. 

 

Tämä meni tosi hyvin. 
 
En tiedä. 
 
Ei millään tavalla. 
 
Ei, tää oli just niin kun piti olla. 

 

On mahdollista, että kysymystä ei muotoiltu tarpeeksi konkreettisesti ja ymmär-

rettävästi, sillä suurin osa osallistujista ei vastannut kysymykseen.  
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Palautelomakkeessa oli mahdollista ympyröidä omaa näkemystä vastaava hy-

mynaama. Vastausvaihtoehdot olivat erittäin hyvin, hyvin, keskinkertaisesi sekä 

huonosti. Kahdeksan osallistujaa oli sitä mieltä, että työpajoissa sai kertoa aja-

tuksensa ja mielipiteensä erittäin hyvin. Yksi osallistuja vastasi hyvin. Kahdeksan 

osallistujaa oli sitä mieltä, että heidän ajatuksiaan kuunneltiin työpajoissa erittäin 

hyvin. Yksi osallistuja vastasi keskinkertaisesti. 

 

Palautteen mukaan kolme osallistujaa haluaisi osallistua työpajoihin myös jat-

kossa. Kaksi osallistujaa ei osannut sanoa. Neljä osallistujaa ei vastannut tätä 

koskevaan kysymykseen laisinkaan. 

 

Palautelomakkeessa oli jätetty myös tilaa vapaalle työpajoja koskevalle kommen-

toinnille. Nämä kommentit kohdistuivat työpajojen järjestämiseen ja opinnäyte-

työn tekijöiden rooliin työpajojen ohjaajina. 

 

Kivalla meiningillä. 
 
Te kyllä kerroitte asiat tosi hyvin niin kuin aiemmilla kerroilla. 
 
Ei tuu mitään mieleen mut tykkäsin tästä paljon. 
 
Kiitos kun olitte täällä tutustumassa. Tervetuloa uudelleen. 

 

Osallistujien suullisen palautteen mukaan learning cafe -työskentelyä pidettiin 

mieluisana. Osallistujat toivat esille, että on mukava keskustella yhdessä työka-

vereiden kanssa. Osallistujat myös toivoivat, että heidän kommenteillaan olisi oi-

keasti merkitystä ja että niiden kautta joitakin asioita työtoiminnassa voitaisiin pa-

rantaa. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden näkemyksiä Vallilan työ- 

ja valmennuskeskuksen työtoiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Tutkimusme-

netelmänä käytettiin learning cafe -menetelmää. Teoreettisina lähtökohtina käy-

tiin läpi työtoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä, työllistymistä tukevia palveluja ja 

tukitoimia sekä asiakasosallisuutta. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuoda esille 

vammaisten omia näkemyksiä työtoiminnasta ja tuottaa Vallilan työ- ja valmen-

nuskeskukselle ajankohtaista tietoa työtoiminnan kehittämistarpeista. 

 

Kehittämistarpeet paikantuvat samoihin teemoihin muiden tutkimusten kanssa. 

Kehitysvammaliiton kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettä-

vää työtoimintaa arvioineen selvityksen (Kairi ym. 2010, 92–94) mukaan työ- ja 

toimintakeskusten toiminnassa on yleisesti ottaen kehitettävää. Selvityksessä 

haastateltujen työntekijätason ja johtotason avainhenkilöiden mukaan työ- ja toi-

mintakeskukset eivät vastaa kaikkien asiakkaiden tarpeisiin. Selvityksessä tuotiin 

esiin, että työ- ja toimintakeskuksissa tarvitaan tulevaisuudessa sisällöllistä ke-

hittämistä, yksilöllisempiä toimintatapoja ja lisäresursseja. Työtoimintakeskuksen 

toiminta voisi selvityksessä haastateltujen avainhenkilöiden mukaan sisältää 

enemmän työkeskuksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Tämänkaltainen toi-

minta lisäisi mahdollisuuksia irtautua toimintakeskuksesta fyysisesti ja toisi vaih-

telua päivään.  

 

Näkemykset ovat saman suuntaisia kuin opinnäytetyömme työpajoihin osallistu-

neiden työtoiminnan asiakkaiden näkemykset. Osallistujat toivoivat monipuoli-

suutta työtehtäviin sekä lisää erityisesti talon ulkopuolisia keikkatöitä ja yksilöllisiä 

tarpeita vastaavia tehtäviä. Tätä voidaan pitää osana sisällöllistä kehittämistä. 

Rajoitukset työtehtävien valinnanmahdollisuuksissa nähtiin kuitenkin olevan osa 

työelämää.  

 

Vesalan, Klemin ja Ahlsténin (2015) selvityksessä kysyttiin vammaisten työllistä-

mistoiminnan palveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstön näkemyksiä 
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muun muassa siitä, mitkä tekijät edistävät kehitysvammaisten henkilöiden työllis-

tymistä. Vastaajat toivat esille, että mahdollisuus kokeilla monipuolisia työtehtä-

viä voisi avata monelle tien palkkatyöhön. Muina työllistymistä edistävinä teki-

jöinä tuotiin esiin työtehtävien räätälöinti sekä riittävän selkeät ja joissain tapauk-

sissa riittävän yksinkertaiset työtehtävät. Lisäksi tarpeellisen tuen ja selkeän oh-

jeistuksen nähtiin olevan onnistuneen työllistymisen taustalla.  

 

Opinnäytetyömme työpajoihin osallistuneet kokivat saaneensa selkeää ohjeis-

tusta ja apua ohjaajilta. Apu ei rajoitu vain työtehtäviin, vaan on kokonaisvaltaista 

elämänhallinnassa tukemista. Erja Misukan (2009, 90–91) työn merkitystä kehi-

tysvammaisille käsitelleessä väitöskirjatutkimuksessa haastateltavat toivat myös 

esille työnohjaajien tärkeyden. Misukan haastateltavat näkivät ohjaajat tärkeinä 

sosiaalisten kontaktien antajina. Lisäksi heidän kerrottiin antavan neuvoja, oh-

jausta, kiitosta ja työtehtäviä. 

 

Opinnäytetyön työpajoissa työosuusrahasta puhuttiin palkkana. Työosuusraha ei 

noussut keskusteluissa merkittäväksi puheenaiheeksi, sitä sekä kritisoitiin pie-

neksi että pidettiin riittävänä. Myös Kairin, Nummelinin ja Teittisen (2010) selvi-

tyksessä sekä Erja Misukan (2009) tutkimuksessa työtoiminnasta maksettavan 

työosuusrahan määrä koettiin riittämättömäksi. Työosuusraha on avustus, jolla 

tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista. Se ei 

ole korvaus tehdystä työstä. Ristiriitaiseksi asia on nähty silloin, kun henkilö on 

tehnyt varsinaisia työtehtäviä työ- ja toimintakeskuksessa tai avoimilla työmark-

kinoilla. Tähän liittyen on esimerkiksi kysytty, mikä on työtoiminnan rooli tämän-

hetkisessä ihmisoikeuksia painottavassa yhteiskunnassa ja miten paljon työtoi-

minta ylläpitää tiettyjä rakenteita ja toimintatapoja. (Kairi ym. 2010, 29–30.) 

 

Learning cafe -työpajoihin osallistuneet kritisoivat toimintaympäristöä meluisaksi 

ja melun koettiin häiritsevän keskittymistä. Ohjaajilta toivottiin puuttumista liialli-

seen äänenkäyttöön. Myös Sanna Leinon (2009, 17) tekemässä selvityksessä, 

joka koski kehitysvammaisten ajatuksia asumisesta ja elämisestä, osa haastatel-

luista koki työkeskusten metelin häiritsevän suurena. Opinnäytetyön learning 

cafe -työpajoihin osallistuneet kokivat toisaalta häiritseväksi myös sen, että asi-

oita toistetaan ja tekemisistä huomautetaan useaan kertaan.  



41 

 

Suutarin ja Yliviitalan (2011) opinnäytetyössä kehitysvammaisten henkilöiden oh-

jaamisesta työ- ja päivätoiminnassa ohjaajat kokivat haasteeksi asiakkaiden eri-

laisuuden ja heidän erilaiset tarpeensa. Tämän nähtiin vaikuttavan asiakkaiden 

tasa-arvoiseen kohteluun, sillä ohjauksen ja huomion jakautuminen niin sanotusti 

hiljaisten ja vaativampien asiakkaiden välillä on haaste. Myös suurten ryhmäko-

kojen koettiin haittaavan asiakkaiden yksilöllistä huomioimista. Omassa aineis-

tossamme tuotiin esiin huoli siitä, että tärkeä asia jää sanomatta, kun ohjaajat 

eivät välillä kuuntele. Monissa kunnissa on taloudellisen tilanteen vuoksi kasva-

tettu ryhmäkokoja ja vähennetty henkilöstöresursseja (ks. esim. Vesala ym. 

2015; Kairi ym. 2010), mikä epäilemättä tuo omat haasteensa ohjaamiseen. 

Opinnäytetyömme aineiston perusteella häiritsevänä ja epäoikeudenmukaisena 

pidettiin myös sitä, etteivät kaikki noudattaneet sovittuja sääntöjä. Esimerkkinä 

tästä mainittiin myöhästely. 

 

Opinnäytetyömme työpajoihin osallistuneiden näkemyksissä työtoiminnasta ko-

rostui sosiaalisten suhteiden merkitys. Työtoiminnassa arvostettiin yhteisiä ta-

pahtumia, joihin kaikkien toivottiin osallistuvan. Yleisesti ottaen Vallilan työ- ja 

valmennuskeskuksen ilmapiiri koettiin hyväksi ja viihtyisäksi. Työpajoissa tuotiin 

esille myös epämiellyttäviksi koettu riitely ja kiusaaminen, joiden ehkäisemiseksi 

ja selvittämiseksi toivottiin avointa keskustelua ja selkeää reagointia. Osallistujat 

kuvailivat ihanteellista toimintaympäristöä suvaitsevaiseksi ja paikaksi, jossa 

kaikki voivat olla sellaisia kuin ovat. Avoin vuorovaikutus myös edistäisi tiedon-

kulkua ja lisäisi tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, joissa myös 

nähtiin kehitettävää. 

 

Opinnäytetyömme tuloksissa näkyy samoja aineksia kuin kehitysvammaisten ih-

misten kokemuksia työstä kartoittaneessa vertaistutkimusraportissa. Tässä ver-

taistutkimusraportissa (Kehitysvammaisten palvelusäätiö 2013) hyvää työpaik-

kaa kuvattiin paikaksi, jossa ihmiset ottavat toisensa huomioon, puhaltavat yh-

teen hiileen ja hyväksyvät ihmiset sellaisina kuin he ovat. Raportissa myös tode-

taan valtaosan kyselyyn vastanneista havainneen kiusaamista työpaikallaan. 

Saara Hertteli (2010) on käsitellyt opinnäytetyössään kehitysvammaisten tuetun 
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työn tekijöiden ajatuksia työhyvinvoinnistaan. Herttelin tulosten mukaan työpai-

kan avoin ja luottamusta herättävä vuorovaikutus sekä auttavat ja kehuvat työyh-

teisön jäsenet edistävät työhyvinvointia. Sama avoimuuden arvostus näkyi myös 

omassa aineistossamme. 

 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen. Asi-

akkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelu on tärkeä lähtökohta toiminnalle (Mäki 

2011, 9). Tämän lähtökohdan toteuttamiseksi on pyritty kehittämään erilaisia ta-

poja asiakkaiden mielipiteiden esille saamiseksi. Tiina Mäki (2011) on opinnäyte-

työssään kehittänyt keskustelumattoa hyödyntävän työtyytyväisyyskyselyn Valli-

lan työ- ja valmennuskeskuksen asiakkaille. Vallilan työ- ja valmennuskeskuk-

seen on myös perustettu esimerkiksi asiakasraati, jossa raatiin valitut asiakkaat 

keskustelevat työtoimintaan liittyvistä heille tärkeistä asioista ja vievät näitä asi-

oita eteenpäin henkilökunnalle. Tässä opinnäytetyössä kokeiltiin learning cafe -

menetelmää, joka osallistaa asiakkaita toiminnan arviointiin ja kehittämiseen ja 

tukee näin asiakasosallisuutta. Learning cafe -menetelmän kokeilu opinnäyte-

työssä palvelee Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen henkilöstöä siten, että he 

saavat tietoa learning cafe -menetelmän toimivuudesta ja käyttömahdollisuuk-

sista työtoiminnassa. Samalla he saavat ajankohtaista tietoa asiakkaiden näke-

myksistä ja toiveista toimintaan ja sen kehittämiseen liittyen. 

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli lisäksi selvittää, miten learning cafe -menetelmä 

sopii asiakkaiden näkemysten kartoittamiseen. Laajempi tavoite opinnäytetyössä 

oli osaltaan tukea asiakasosallisuutta Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa. 

Learning cafe -työpajoista kerätyn palautteen mukaan osallistujat pitivät työpajoja 

mielekkäinä ja mukavina. Palautteessa tuotiin esille halukkuus osallistua työpa-

joihin vastaisuudessakin, joskin on huomioitava, että kirjallisessa palautteessa 

neljä osallistujaa ei ollenkaan vastannut tätä koskevaan kysymykseen. Osallistu-

jat olivat tyytyväisiä siihen, että heidän mielipiteitään halutaan kuunnella ja toivoi-

vat niiden vaikuttavan työtoiminnan kehittämiseen. Katri Saukko (2013) on opin-

näytetyössään tutkinut muun muassa sitä, millaiseksi erityistä tukea tarvitsevat 

opiskelijat kokivat verkkopalvelua koskevien kehittämisehdotusten antamisen 

learning cafe -menetelmän avulla. Tulokset ovat samankaltaisia kuin opinnäyte-



43 

työssämme. Saukon opinnäytetyöhön osallistuneet pitivät rennosta työskentely-

tavasta ja toivat myös esille olevansa hyvillään siitä, että heidän omaa asiantun-

temustaan kysytään ja arvostetaan (Saukko 2013, 39–40). 

 

Learning cafe -menetelmää voi palautteen perusteella suositella käytettäväksi 

erilaisissa suunnittelua ja arviointia vaativissa tilanteissa. Menetelmä on moni-

puolinen ja muunneltavissa tarpeiden mukaan. Learning cafe -menetelmä tukee 

oppimista. Siinä mahdollistuu yhteinen pohdinta ja erilaisten näkökulmien käsit-

tely. (Innokylä 2016a.) Menetelmää voisi hyödyntää jatkossa esimerkiksi työelä-

mätaitojen tai arkeen liittyvien taitojen opettelussa. Menetelmän käytännön toteu-

tuksessa on oleellista kiinnittää huomiota työpajoissa käytettävien kysymysten tai 

teemojen muotoiluun ja ymmärrettävyyteen. Riskinä voi olla liian tarkkojen kysy-

mysten muotoilu, jolloin dialogisuus ei välttämättä toteudu ja keskustelu tyrehtyy. 

Toisaalta liian avoin lähestymistapa teemojen muotoilussa voi vaikeuttaa keskus-

teluun mukaan pääsemistä ja konkreettinen hyöty, erilaisten näkemysten esille 

tuominen, jää saavuttamatta. Käytännön toteutuksessa on tärkeää mahdollistaa 

myös erilaisten ilmaisu- ja kommunikointitapojen käyttö. Erityisryhmien kanssa 

toteutettavissa työpajoissa voi hyödyntää esimerkiksi piirtämistä sekä kuvien ja 

värien käyttöä. 

 

Asiakasosallisuus on osa sosiaalista osallisuutta, jolla toteutetaan asiakaslähtöi-

syyttä palvelujärjestelmässä ja asiakastyössä. Asiakaslähtöisyys puolestaan 

edellyttää tietoisuutta asiakkaiden tarpeista ja mielipiteistä palveluiden toimintaan 

ja laatuun liittyen. (Leemann & Hämäläinen 2015.) Tämä on lisännyt tarvetta osal-

listaa käyttäjiä palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin myös sosi-

aali- ja terveydenhuollossa (Valkama 2012, 173–174). Learning cafe -menetelmä 

sopii nähdäksemme hyvin asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen. Se 

mahdollistaa yhteisen toiminnan ja keskustelun, joiden pohjalta voidaan eri nä-

kökulmia kunnioittaen rakentaa yhteistä ymmärrystä esimerkiksi toiminnan sisäl-

löstä ja kehittämiskohteista. Asiakkaiden näkemysten esille saamiseksi on kui-

tenkin syytä tilannekohtaisesti pohtia, millainen toimintatapa on kulloinkin tarkoi-

tusta parhaiten palveleva. Samalla tavalla on tarpeen tapauskohtaisesti miettiä 

vaihtoehtoisten kommunikointitapojen hyödyntämistä asiakkaiden näkemysten 

esille saamiseksi. 
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Käyttäjien osallistumisen taustalla on ajatus, että palvelun käyttäjillä on ensikä-

den tietoa palvelusta ja kyky tunnistaa ongelmakohtia (Valkama 2012, 174). Asi-

akkaat eivät tällöin ole vain asiakkaita, vaan kokemusasiantuntijoita. Asiakkaiden 

roolin vahvistamista voidaan perustella demokratian näkökulmasta. Sosiaalipal-

velujen asiakkaat eivät useinkaan ole vapaan kuluttajan roolissa vaan huollon ja 

toimenpiteiden kohteena. He eivät pysty ilman erityisiä toimia ja toimintatapoja 

vaikuttamaan palveluiden toteutukseen ja palvelurakenteisiin. Palveluja ja laa-

jemmin palvelujärjestelmää on kuitenkin vaikea kehittää, jos sitä ei tehdä yhteis-

työssä niiden kanssa, joita kehittäminen koskee. (Toikko 2011, 103–107.) Toi-

saalta on kuitenkin syytä muistaa, etteivät kaikki aina halua osallistua toiminnan 

arviointiin ja kehittämiseen. Pyrkimys osallisuuteen ei myöskään saa tarkoittaa 

sitä, että vastuu esimerkiksi työllistymisestä tai kuntoutumisesta sysätään henki-

lölle itselleen. (Jalava & Seppälä 2010, 261; Toikko 2011, 111–112.) 
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10 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Tutkijan on tärkeää tiedostaa omat asenteensa, tunteensa ja käsityksensä ja pyr-

kiä siihen, etteivät ne vaikuttaisi tutkimukseen tarpeettomasti (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006). Opinnäytetyöprosessin aikana pohdimme asentei-

tamme ja ennakkokäsityksiämme tutkimusaiheesta ja keskustelimme aktiivisesti 

siitä, miten ne mahdollisesti vaikuttavat opinnäytetyöprosessiin. Keskustelua käy-

tiin esimerkiksi työtoimintaa ja kehitysvammaisuutta koskevista mielikuvista ja 

siitä, kuinka tärkeää on irtautua näiden käsitteiden tarkoista määrittelyistä tutki-

musprosessia aloitettaessa.   

  

Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

työpajoihin osallistuneille kerrottiin oleelliset tutkimukseen liittyvät asiat ja annet-

tiin aikaa esittää kysymyksiä. Osallistuminen opinnäytetyöhön oli vapaaehtoista 

ja osallistuneille myös ilmoitettiin, että osallistumisen voi halutessaan keskeyttää 

ilman seuraamuksia.  

 

Tutkittaville on taattava anonymiteettisuoja (Eskola & Suoranta 2000, 56–57). 

Opinnäytetyön aineistonkeruu tehtiin learning cafe -työpajoissa ryhmissä, joten 

yksittäisiä osallistujia ei voi tunnistaa. Luovuimme suunnitelmasta ottaa työpa-

joissa kootusta kirjallisesta aineistosta valokuvat liitteiksi opinnäytetyöhön, sillä 

käsialat saattaisivat olla tunnistettavissa. Työpajoista kerätty aineisto hävitetään 

opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. Opinnäytetyötä varten ei kerätty henkilötie-

toja suostumuslomakkeita lukuun ottamatta ja ne hävitetään opinnäytetyön hy-

väksymisen jälkeen. Suostumuslomake (LIITE 1) tehtiin selkokielellä. Selkokieli 

on yleiskieltä helpommin luettavaa kieltä, jota on mukautettu sisällöltään, raken-

teeltaan ja sanastoltaan ymmärrettävämpään muotoon. Se voi auttaa esimerkiksi 

kehitysvammaisia ymmärtämään paremmin lukemaansa tai kuulemaansa. (Les-

kelä 2015.) 

  

Prosessin alussa pohdittiin pöytien puheenjohtajien roolia eri kannoilta ja päädyt-

tiin siihen, että opinnäytetyön tekijät toimivat puheenjohtajina. Mikäli puheenjoh-
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tajat olisivat olleet entuudestaan tuttuja, olisivat osallistujat voineet olla avoimem-

pia haastattelutilanteessa. Toisaalta puheenjohtajan tuttuus ja mahdollinen valta-

asema osallistujiin nähden olisi voinut estää osallistujia tuomasta esille negatiivi-

siksi koettuja asioita. Työpajoissa tiedusteltiin, kenelle vastaukset menevät ja 

ovatko kommentit yhdistettävissä vastaajaan. Osallistujille kerrottiin useaan ot-

teeseen, etteivät muut kuin opinnäytetyön tekijät tiedä kuka osallistujista on sa-

nonut mitäkin.  

 

Puheenjohtajan rooliin liittyy haaste olla johdattelematta osallistujia vastauksissa. 

Emme puheenjohtajina esimerkiksi maininneet Vallilan työ- ja valmennuskeskuk-

sessa toimivasta asiakasraadista vaikuttamisesta ja päätöksenteosta keskustel-

taessa eikä se osallistujien puheessa tullut esille. Tarkentavat kysymykset työpa-

joissa olivat lähinnä “miksi?”-kysymyksiä, joilla haettiin perusteluja esitettyihin nä-

kemyksiin.  

 

Opinnäytetyön tiedonhankintaa on tehty aiheen ideoinnista alkaen aktiivisesti. 

Lähteiden valinnassa on otettu selvää kirjoittajasta tai kirjoittajista sekä heidän 

taustastaan ja asiantuntemuksestaan. Tästä syystä esimerkiksi opinnäytetöitä 

lähteinä pyrittiin välttämään ja internet-lähteiden kohdalla pyrittiin varmistamaan 

julkaisijan luotettavuus. Opinnäytetyössä käytettiin vammaisuutta käsittelevää 

tieteellistä kirjallisuutta, kehitysvamma-alan toimijoiden julkaisemia selvityksiä ja 

raportteja kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnasta ja työllisyystilanteesta 

sekä osallisuuden käsitettä avaavaa kirjallisuutta. Lähteinä on käytetty myös ar-

jen kokemuksia kehitysvammaisten näkökulmasta käsitteleviä tutkimuksia.  

 

Aineistoa opinnäytetyötä varten kertyi learning cafe -työpajoista odotettua enem-

män. Aineisto oli kuitenkin tiiviissä muodossa ja osin “niukkasanaista”. Tämä 

ikään kuin pakotti hyödyntämään aineistoa kattavasti. Yrityksestä jakaa työtoi-

mintaa käsittelevät kommentit kriittisiin ja positiivisiin näkemyksiin luovuttiin ja 

analyysi rakennettiin uudelleen etsimällä aineistosta samaa aihetta käsittelevät 

kommentit. Lopulta teemat näkyivät aineistossa selkeinä kokonaisuuksina ja ke-

hittämistarpeet saatiin muodostettua. Opinnäytetyöraporttia kirjoitettaessa on py-

ritty noudattamaan läpinäkyvyyden periaatetta. 
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11 AMMATILLINEN KASVU 

 

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (2015) määrittelee sosionomin (AMK) pä-

tevyysvaatimukset ja sen, kuka voi toimia sosiaalihuollon laillistettuna ammatti-

henkilönä. Lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan 

tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja 

osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Sosiaalihuollon am-

mattihenkilön on myös kehitettävä ja pidettävä ammattitaitoaan yllä sekä tunnet-

tava ammattitoimintaansa liittyvät ajankohtaiset säännökset ja määräykset. (Laki 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2015.) 

 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit on määritelty uudelleen 

29.4.2016. Kompetenssit sisältävät vaatimuksia eettisestä ja asiakastyön osaa-

misesta, palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaamisesta, tutkimuksellisesta kehit-

tämis- ja innovaatio-osaamisesta sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaami-

sesta. (Innokylä 2016b). Työelämä ja siellä tarvittavat tiedot ja taidot muuttuvat 

jatkuvasti, minkä vuoksi on tärkeää muokata myös koulutusta vastaamaan muut-

tuvia tarpeita. Sosiaaliala edellyttää työntekijältä valmiutta seurata yhteiskunnal-

lisia muutoksia ja ennen kaikkea halua pitää yllä ammatillista osaamistaan. 

 

Lait määrittävät ammattilaisen toiminnan reunaehdot, mutta ne eivät useinkaan 

anna suoria vastauksia arkisiin sosiaalialan työssä kohdattaviin haasteisiin. Ta-

lentian sosiaalialan ammattieettiset ohjeet antavat yleisiä ohjeita siihen, kuinka 

työntekijänä voi toimia ja suojata asiakkaita epäoikeudenmukaisuudelta. Tarkko-

jen eettisten ohjeiden laatiminen on mahdotonta. Arjen työssä on siis jatkuvasti 

pohdittava toimijoiden oikeuksia ja vastuita sekä määriteltävä, mikä on missäkin 

tilanteessa kohtuullista ja riittävää. Sosiaalialan työntekijän eettisesti kestävän 

toiminnan perustana on aina oltava ehdoton asiakkaan yksilöllisyyden ja ihmis-

arvon kunnioitus. (Talentia 2013, 5–6.) 

 

Opinnäytetyön aihetta valitessamme meitä kiinnostivat vammaisten henkilöiden 

työllistymistä koskevat kysymykset. Päädyimme rajaamaan aiheen käsittele-

mään vammaisten henkilöiden omia näkemyksiä työtoiminnasta, koska pidämme 
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tärkeänä osallisuuden kokonaisvaltaista edistämistä. Aiheen teoreettiseen taus-

taan syventyessämme pohdimme laajemmin vammaisten henkilöiden asemaa 

työmarkkinoilla ja toimenpiteitä, joilla työllistymistä voitaisiin tukea. Opinnäytetyö-

prosessin myötä tietämyksemme vammaispalveluista on kasvanut. Samoin on 

lisääntynyt ymmärrys palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä sekä kansallisista ja 

kansainvälisistä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevista asiakirjoista.  

 

Osallisuuden edistämisen merkitys sosiaalialan työssä on hahmottunut opinnäy-

tetyöprosessin kuluessa. Kehitysvammaisten työllistymistä tukevassa toimin-

nassa osallisuuden edistäminen liittyy yhtäältä sellaisten palveluiden ja tukimuo-

tojen kehittämiseen, jotka edistävät kehitysvammaisten pääsyä mukaan työelä-

mään. Toisaalta se liittyy vaikuttamismahdollisuuksiin, joita yksilöillä on palvelu-

jen sisällön kehittämisessä. Ammattilaisen on hyvä tuntea erilaisia menetelmiä, 

joilla asiakkaiden omat näkemykset pääsevät esille ja joiden pohjalta kehittämis-

työtä voidaan tehdä yhdessä. 

 

Käyttämämme learning cafe -menetelmä opetti uuden työvälineen hallintaa ja va-

lotti sen käyttömahdollisuuksia asiakastyössä. Tulevaisuudessa menetelmää 

voisi mahdollisesti hyödyntää työyhteisön tai eri asiakasryhmien kanssa oppimi-

sen, ideoinnin ja kehittämisen apuvälineenä. Käytetyn menetelmän myötä 

saimme kokemusta ryhmänohjauksesta ja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon 

ryhmätilannetta suunniteltaessa. 

 

Opinnäytetyöprosessin kuluessa pohdimme kehitysvammaisuuteen liittyen muun 

muassa sitä, olivatko työpajoissa esittämämme kysymykset ymmärrettäviä, olim-

meko esittelykirjeessä riittävän selväsanaisia ja sisälsikö lupa haastattelua varten 

kaiken oleellisen informaation. Mielestämme kysymys siitä, onko asiakas ymmär-

tänyt asiat samalla tavalla kuin työntekijä, kulkee laajemminkin sosiaalialan 

työssä mukana.  

 

Opinnäytetyöprosessi opetti kokonaisuudessaan suunnitelmallisuuden tärkey-

destä. Onnistuimme nähdäksemme learning cafe -työpajojen suunnittelussa, sillä 

aineistoa kertyi riittävästi ja palaute työpajoista oli positiivista. Toisaalta opinnäy-

tetyöprosessin kokonaisuuden hallinta osoittautui haastavaksi. Opinnäytetyön 



49 

tarkoitus ja tavoite olisi ollut syytä selkeyttää jo aikaisemmassa vaiheessa. Esi-

merkiksi osan learning cafe -työpajojen palautelomakkeen kysymyksistä oli-

simme ehkä muotoilleet toisin, mikäli olisimme prosessin alussa hahmottaneet 

palautteen käyttömahdollisuudet. Avoimuus aineistolle, valmius tehdä tarvittavia 

muutoksia suunnitelmiin sekä aiheen vähittäinen rajautuminen ovat nähdäk-

semme osa laadullista tutkimusprosessia. 
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LIITE 1: LUPA HAASTATTELUA VARTEN 

 

 

Tällä lomakkeella annan luvan siihen, että minua saa haastatella opinnäytetyötä 

varten. Haastatteluissa esille tulleita asioita käytetään opinnäytetyössä. Haas-

tattelut toteutetaan pienryhmissä keskustelemalla. 

 

Opinnäytetyön aihe on kehitysvammaisten työntekijöiden näkemykset Vallilan 

työ- ja valmennuskeskuksen toiminnasta ja kehittämistarpeista. Opinnäytetyön 

tekijät ovat Jaana Hallapuro ja Matleena Patamäki Diakonia-ammattikorkeakou-

lusta. 

 

Kenenkään osallistujan henkilötietoja ei kerätä eikä paljasteta missään vai-

heessa. 

 

 

Olen saanut tarpeeksi tietoa opinnäytetyöstä ja ymmärtänyt tiedot. 

 

 

  

Päivämäärä  _____________ 

 

 

Allekirjoitus __________________________________ 
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LIITE 2: ESITTELYKIRJE TYÖPAJOIHIN OSALLISTUJILLE 
 
Hei! 

 

Olemme kaksi opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta.  

 

Teemme tutkimusta Valmarin toiminnasta.  

 

Haluaisimme kuulla sinun ajatuksiasi Valmarista ja siellä tehtävästä työstä.  

Haluaisimme myös tietää, minkälaisia ideoita sinulla on Valmarin toiminnan paranta-

miseksi. 

 

Tervetuloa keskustelemaan Valmarista ja pohtimaan yhdessä, mikä Valmarissa on hyvää, 

huonoa, turhaa ja tarpeellista. Keskustelu tapahtuu pienissä ryhmissä.  

 

Keskiviikkona 1.6. klo 10 tapaamme Valmarin 7. kerroksessa. Esittelemme it-

semme ja tulevat työpajat. 

 

Varsinaiset työpajat järjestetään keskiviikkoina 8.6. klo 10 ja 15.6. klo 10 Val-

marin 7. kerroksessa. 

 

Tarjolla on kahvia, mehua ja pientä syömistä. Tervetuloa! ☺  
 
Terveisin, 

Sosionomiopiskelijat Jaana Hallapuro ja Matleena Patamäki 
 

 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta,  

ota yhteyttä joko sähköpostilla: 

  

tai puhelimitse: 
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LIITE 3: PALAUTELOMAKE TYÖPAJOISTA 

Mitä mieltä olit työpajoista? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Erittäin         Hyvin          Keskin-       Huonosti 
hyvin        kertaisesti 

 

Saitko kertoa ajatuksesi ja mielipiteesi työpajoissa?        

 

Kuunneltiinko ajatuksiasi ja mielipiteitäsi työpajoissa?      

 

Haluaisitko jatkossa osallistua työpajoihin työtoiminnassa?     Kyllä  /  En  / En 
osaa sanoa 

 

Olisiko työpajoissa voinut mielestäsi tehdä jotain toisella tavalla? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Haluaisitko kertoa jotain muuta työpajoihin liittyen? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


