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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiirin (Eksoten) alueen lähinaapuri -mallin toimivuutta talossa asuvien asuk-
kaiden ja Eksoten työntekijöiden näkökulmasta. Selvityksessä tarkasteltiin asuk-
kaiden sekä työntekijöiden ajatuksia toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Ta-
lossa toimivan lähinaapurin oma kokemus ja kehittämisideat nousivat työssä 
myös esille, sillä lähinaapuri toimi itse opinnäytetyön tekijänä. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin osallisuutta ja osallisuuden edellytyk-
siä sekä kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Työssä tar-
kasteltiin tuettua asumista, sen kehittymistä ja nykytilaa kehitysvammaisuuden 
näkökulmasta. Teoriaosuudessa kuvattiin myös lähinaapuritoimintaa ja Naapurit- 
hanketta.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista lähestymistapaa. Tutki-
muksen aineisto kerättiin käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haasta-
teltavana oli kolme kehitysvammaista asukasta ja kaksi Eksoten työntekijää. 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluista saatu aineisto litte-
roitiin ja analysoitiin käyttäen induktiivista eli aineistolähtöistä sisällön analyysiä.  

Opinnäytetyössä selvisi, että kehitysvammaiset asukkaat olivat tyytyväisiä lähi-
naapuritoimintaan. Asukkaat kokivat lähinaapurin kanssa toimimisen mieluisaksi 
ja olivat tyytyväisiä lähinaapurin tavoitettavuuteen. Eksoten työntekijät olivat 
myös tyytyväisiä toimintaan ja valmiina kehittämään sitä Naapurit- hankkeen poh-
jalta eteenpäin. Näkyvimmiksi kehittämiskohteiksi nousi yhteisten pelisääntöjen 
ja toimintatapojen luominen sekä yhteydenpidon parantaminen lähinaapurin ja 
tukikeskuksen välille. Esille nousi myös toiminnan laajentaminen oman talon 
asukkaiden lisäksi muihin tukikeskuksen asiakkaisiin. 

Asiasanat: osallisuus, tuettu asuminen, lähinaapuruus, sosiaalinen isännöinti, 
naapuritoiminta 

  



3 

Abstract 

  

Emilia Karhu 
Close Neighbour Supporting the Mentally Handicapped Inhabitants’ 
Participation, 41 pages, 5 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
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The main purpose of this bachelor’s thesis was to research how south Karelia 
social and health care district’s (Eksote’s) close neighbour model worked from 
the point of view of the residents and Eksote employees. In this research both 
employees’ and inhabitants’ thoughts about the close neighbour project and its 
development were examined. The close neighbour’s own experience and 
thoughts about further development of aforementioned project also emerge in this 
thesis since the author worked as a close neighbour.  

The theory section of this thesis discusses participation and its prerequisites and 
how self-determination of a mentally handicapped is realized. Evolution of a 
supported housing and its current state are discussed from mentally handicapped 
persons’ point of view. Theory also describes close neighbour activity and the 
project itself. 

This thesis used qualitative research method. Material for this research was 
collected using half-structured theme interviews. There were three mentally 
handicapped persons and two Eksote’s employees as interviewees. All 
interviews were conducted as individual interviews. Collected material was then 
transcribed and analysed with data-based content analysis. 

In this research it was discovered that mentally handicapped persons were 
satisfied with the close neighbour project. Inhabitants felt that it was pleasant to 
interact with a close neighbour. They were also satisfied how accessible the close 
neighbour was. Eksote’s employees were also satisfied with the close neighbour 
project and ready to improve it in the future. It was discovered that most visible 
things to improve in the future were creating common ground rules and 
procedures. Also, the communications between the close neighbour and the 
support center could be improved. In the future, the close neighbour could expand 
the customer base to other inhabitants or other support center clients.  

Keywords: participation, supported housing, close neighbour, social hosting, 
neighbour activity 
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1 Johdanto 

Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat Suomessa muutosvaiheessa, sillä ta-

voitteena on, ettei yksikään kehitysvammainen asu laitoksessa 2020 vuoden jäl-

keen (Hakala 2016). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) alueella 

suuri osa vähän tukea tarvitsevista on jo saatu siirrettyä pois laitosasumisesta, 

mutta seuraava muuttoaalto on jo tulossa, kun enemmän tukea tarvitsevat asuk-

kaat siirretään pois laitoksista. Uusien tukimuotojen luomiselle ja vanhojen kehit-

tämiselle on nyt tarvetta. 

Sosiaalinen isännöinti -toimintamalli pohjautuu Englantilaiseen KeyRing -toimin-

tamalliin, jossa vapaaehtoiset asuvat kehitysvammaisten asukkaiden muodosta-

massa verkostossa (Verneri 2017b). Suomessa lähdettiin kehittämään mallia 

eteenpäin ja ensimmäinen sosiaalinen isäntä aloitti toiminnan Lahdessa vuonna 

2016. Lappeenranta lähti Lahden mallin innoittamana mukaan kehittämään omaa 

toimintaansa, minkä seurauksena Lappeenrantaan Lentäjäntielle rakentui 

vuonna 2017 ensimmäinen pilottiyksikkö, jossa sosiaalisen isännöinnin virkaa 

hoitaa lähinaapuri. 

Kehitysvammaisten naapuritukitoiminta on Suomessa vielä alkuvaiheessa ja eri 

kaupungeissa lähinaapurista käytetään eri nimityksiä. Tämä opinnäytetyö keskit-

tyy Eksoten alueen naapuritoiminnan pilottiyksikköön.  

Aloitin itse lähinaapurina toimimisen huhtikuussa 2017, jolloin muutin asukkaiden 

kanssa asumaan samaan taloon ja lopetin toiminnan 2018 vuoden loppupuolella. 

Lähinaapuritoiminnan kehittämiselle on juuri nyt todella hyvä ajankohta, sillä sille 

on tarvetta. Uusi lähinaapuri aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Toiminnan 

kehittäminen kannattaa ottaa alusta alkaen käytäntöön, jotta toimintatavat juurtu-

vat niin uudelle lähinaapurille kuin tukikeskuksen ohjaajillekin. Uuden mallin 

kanssa on tärkeää miettiä toiminnan kehittämistä jatkuvasti, sillä mahdolliset uu-

det paikat, joihin lähinaapuri tulee, ottavat tästä pilotista mallia. 

Lähinaapuruus on sosiaalisen isännöinnin alainen käsite, jota käytetään Eksoten 

alueella. Lähinaapuri asuu tuetun asumisen piiriin kuuluvien asukkaiden kanssa 

samassa kerrostalossa ja toimii tarvittaessa heidän tukenaan ja viettää heidän 
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kanssaan vapaa-aikaa. Eksoten alueen lähinaapuri ei ole työsuhteessa, vaan ta-

vallinen naapuri, joka on velvoitettu olemaan asukkaiden tukena tietyn tuntimää-

rän viikossa.  

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää lähinaapuritoiminnan toimivuutta ja hyödylli-

syyttä talon asukkaiden ja Eksoten työntekijöiden näkökulmasta, sekä tuottaa tie-

toa toiminnan kehittämiseksi. Aineisto kerätään teemahaastatteluilla, ja tulosten 

analysoiminen toteutuu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastattelen opin-

näytetyötä varten lähinaapurin kanssa samassa kerrostalossa asuvia asukkaita 

ja kahta Eksoten vammaispuolen työntekijää. Haastateltavat kehitysvammaiset 

nuoret asuvat samassa kerrostalossa lähinaapurin kanssa.  

2 Osallisuus 

Osallisuus-käsitteen tarkoitus voi olla hyvinkin erilainen käyttäjästä ja konteks-

tista riippuen. Osallisuuteen liitetään paljon käsitteitä, joilla voi olla tieteellisesti 

hyvinkin tarkat määritelmät, mutta osallisuuden määrittely arkikielessä ei ole sel-

keää. (Särkelä-Kukko 2014, 34, 44-45.) Osallisuudella voi olla monta näkökul-

maa. Osallisuus määritellään muun muassa syrjäytymisen vastakohdaksi. (Silta-

niemi, Perälahti, Eronen, Londen & Peltosalmi 2008, 43.) Osallisuuden voidaan 

ajatella luovan elämälle merkitystä, sillä henkilö, joka ajattelee osallisuutensa to-

teutuvan, kokee myös useimmiten elävänsä hyvää elämää. Osallisuuden toteu-

tuminen edellyttää muun muassa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. (Rantanen 

2015, 95.) 

Osallisuus, osallistaminen ja osallistuminen sekoitetaan helposti keskenään, 

niissä on kuitenkin selkeitä eroavaisuuksia. Särkelä-Kukko (2014) erittelee nämä 

käsitteet seuraavasti: osallistamisella pyritään saamaan ihmiset osallistumaan ja 

aktivoitumaan, jolloin heille syntyy mahdollisesti osallisuuden kokemus. Osallis-

taminen lähtee kuitenkin ulkopuolelta, eikä asukkaasta itsestään. Osallistumisella 

tarkoitetaan nimenomaan henkilön omaa tahtoa osallistua erilaisiin tapahtumiin 

tai päätöksentekoon. Osallistumisella asukas pystyy vaikuttamaan omaa elä-

määnsä ja pääsee näin toteuttamaan itseään. Osallisuus itsessään on asukkaan 

oma tunne siitä, että hän kuuluu johonkin. Asukas kokee olevansa osallinen 
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omassa yhteisössään, esimerkiksi työn, opintojen tai harrastustoiminnan kautta. 

(Särkelä-Kukko 2014, 34-35.)  

2.1 Osallisuuden edellytykset 

Osallisuuden toteutumisen kriteerinä on tiettyjen edellytysten täyttyminen. Osal-

lisuuden toteutuminen vaatii neljän perustekijän toteutumista sekä yksilöltä että 

yhteisöltä. Nivala (2008) tarkastelee väitöskirjassaan osallisuuden edellytyksiä 

kansalaiskasvatuksen näkökulmasta. Hän jakaa nämä osallisuuden edellytykset 

neljään perustekijään seuraavanlaisesti: osallisuuden mahdollisuudet, joita kan-

salaisyhteisö tarjoaa, kansalaisen omat valmiudet, sekä osallistuminen ja koke-

mus yhteisöön kuulumisesta. Nämä edellytykset voivat olla muodollisia tai tosi-

asiallisia. Muodollisella kansalaisuusasemalla tarkoitetaan annettua jäsenyyttä, 

jolle on perustana yhteisöön kuuluminen. Muodollinen asema asettaa kansalai-

selle oikeuksia muun muassa osallistua yhteisön toiminaan ja päätöksentekoon. 

Muodollinen asema määrittelee yhteisön sisäpuolisuuden ehdot. Ihmiset halua-

vat kuulua yhteisöön, eli he haluavat täyttää yhteisön sisäpuolisuuden ehdot ja 

olla osa yhteisöä.  (Nivala 2008, 166-168.) 

           KOKEMUS OSALLISUUDESTA 

 

 

 

 

 

YHTEISÖ   YKSILÖ 

Kuva 1. Osallisuuden edellytykset (Nivala 2008, 167) 

Edellytyksenä yhteisöä koskevalle osallisuudelle ovat osallisuuden mahdollisuu-

det (kuva 1), joita yhteisössä täytyy olla, jotta osallisuus toteutuu. Kansalaisen 

osallisuuden  

mahdollisuudet 

yhteisöön kuulumisen kokemus 

osallistuminen 

kansalaisen valmiudet 
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muodollisen aseman sisältämät oikeudet ja yhteisön toimintajärjestelmässä val-

litsevat toiminnalliset ja rakenteelliset puitteet luovat osallisuuden mahdollisuu-

det. Muodollisen kansalaisuusaseman lisäksi osallisuus edellyttää laajoja muo-

dollisia oikeuksia ja muun muassa oikeuksia, jotka mahdollistavat yksilöllisen va-

pauden yhteisön jäsenille ja oikeuden yhteisön tarjoamaan turvaan. (Nivala 2008, 

169.) 

Toisena edellytyksenä Nivala (2008) mainitsee kansalaisen valmiudet. Erilaiset 

toiminnalliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet mahdollistavat sen, että asukas 

pystyy ja osaa vaikuttaa asioihin. Perustaitojen, kuten kirjoittamis- tai lukutaidon 

puute vaikeuttaa kansalaisen osallisuuden toteutumista. Osallisuuden toteutu-

miseksi kansalaisella täytyy olla kyky vaatia tarvittaessa oikeuksia, muun muassa 

etuuksia hakiessa, asioidessa eri laitoksissa, sekä sosiaalisia valmiuksia osallis-

tua yhteisössä tapahtuvaan yhteistoimintaan ja kiinnittyä sitä kautta yhteisön so-

siaaliseen toimintaympäristöön. Kansalaisen osallisuuden valmiudet voivat olla 

osaltaan myös asenteellisia, jolloin asenteellisuus vaikuttaa kansalaisen kiinnos-

tukseen osallistua yhteistoimintaan tai pyrkiä vaikuttamaan asioihin. (Nivala 

2008, 170.) Asukkaan valmiudet siihen, kuinka hän osaa hyödyntää osallisuuden 

mahdollisuudet yhteisössä, määrittelevät sen, kuinka osallisuus hänen kohdal-

laan toteutuu (Särkelä-Kukko 2014, 39). 

Osallisuuden mahdollisuudet ja kansalaisen omat valmiudet luovat perustan 

osallistumiselle. Osallistuminen ei siis itsessään ole osallisuutta, vaan yksi osa 

osallisuuden toteutumisen kriteereistä. Onnistunut osallistuminen on sosiaalista, 

jolloin se vahvistaa ihmissuhteita ja henkilökohtaisia verkostoja, joiden avulla 

kansalainen saa kosketuspintaa yhteisöön ja tulee osaksi yhteisön elämää. Osal-

listuminen voi olla myös poliittista tai kulttuurista. Poliittinen osallisuus keskittyy 

yhteisön asioiden hoitamiseen, päätösten tekemiseen ja arviointiin, sekä poliitti-

seen keskusteluun. (Nivala 2008, 170.) 

Osallisuus voi olla myös erivahvuista. Vahvuuksia voi kuvata eri osallistumistyyp-

pien avulla, jotka ovat vastaanottaja, kannanottaja ja toteuttaja. Heikoiten osallis-

tuminen toteutuu siis vastaanottajalla, joka toteuttaa osallistumista muun muassa 

muiden suunnitelmia toteuttaen hyvin passiivisesti, ilman että vaikuttaa sisältöön, 
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tai vain paikalla ololla. Kannanottaja saattaa ilmaista mielipiteensä tai ottaa kan-

taa muun muassa äänestämällä. Kannanottajalla on myös mahdollisuus antaa 

arvio, jonka perusteella asiaa voidaan kehittää. Osallistuminen toteuttajana on jo 

aktiivista toimintaa, sillä toteuttaja osallistuu toiminnan toteuttamiseen ja ottaa 

vastuuta toiminnasta. Osallisuuden vahvuus vaikuttaa siihen kuinka paljon osal-

lisuutta voi kehittää, mitä vahvempi osallisuuden pohja on sitä enemmän sitä voi 

kehittää. (Nivala 2008, 170-171.) 

Nivalan (2008) neljäs osallisuuden toteutumisen määritelmä on kokemus yhtei-

söön kuulumisesta. Kokemus voi syntyä, kun henkilö tuntee yhteenkuuluvuutta 

muiden kanssa ja kiinnittyy yhteisön aatteeseen ja periaatteisiin. Kansalainen voi 

myös kiinnittyä tiukasti yhteisön kulttuuriin tai historiaan, jolloin hän kokee kuulu-

vansa yhteisöön. (Nivala 2008, 171.) 

Kansalaisen kokemus osallisuudesta voi täyttyä, jos nämä edellä kuvatut neljä 

perustekijää ovat kunnossa. Ulkopuolinen ei voi kuitenkaan arvioida näiden peri-

aatteiden toteutumista. (Nivala 2008, 172.) Vaikka ulkoapäin näyttäisi, että kaikki 

on kohdallaan, on asukkaan oma sisäinen kokemus viimesijaisin määrittelijä 

osallisuuden toteutumiselle yhteisössä (Nivala 2008, 172; Teittinen 2014, 100).  

2.2 Kehitysvammaisen asukkaan osallisuuden vahvistaminen 

Kehitysvammaisuus vaikeuttaa henkilön uusien asioiden oppimista ja ymmärtä-

mistä. Kehitysvamma voi rajoittaa joiltakin osin elämää, mutta jokaisella kehitys-

vammaisella on omat heikot ja vahvat puolensa. (Karinen, Laitinen, Noro, Ekholm 

& Tuokkola 2016, 13.) Omassa kodissa asuvan kehitysvammaisen on tärkeä ko-

kea tekemisellään olevan jokin merkitys. Asukkaan mielipiteiden ja toiveiden huo-

mioiminen lisää osallisuutta. Omassa kodissa asuvilta vaaditaan tietynlaista käyt-

täytymistä ja toimintaa, joita on tärkeää vaatia myös kehitysvammaisilta asuk-

kailta. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta lisää vaikutusmahdollisuuksia 

asukkaan omaan elämään. Vanhemmille oman lapsensa päätösvallan lisäämi-

nen voi tuntua pelottavalta, mutta on välttämätöntä, jotta nuoren osallisuus mah-

dollistuu omaan elämäänsä. (Ekmark, Heiniluoma, Huotari, Leino & Puranen 

2011, 8.) 
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Palvelusuunnitelman tekeminen auttaa kehitysvammaisen osallisuuden toteutu-

misessa, sillä sen pohjalta hän saa palvelut, jotka huomioivat hänen vahvuutensa 

ja heikommat puolensa ja voivat näin auttaa häntä osallisuuden toteutumisessa. 

Erilaiset yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut, kuten henkilökohtainen apu, lisää-

vät asukkaan osallisuutta yhteisössä ja estävät syrjäytymistä. Asiakas osallistuu 

itse palvelusuunnitelman laatimiseen siinä määrin kuin se on hänen kohdallaan 

mahdollista. Kaikkien asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toivomukset tulee huomi-

oida suunnitelmaa tehdessä. (Ekmark ym. 2011, 10-12.)  

2.3 Itsemääräämisoikeus 

Itsemääräämisoikeus takaa henkilölle oikeuden päättää omista asioistaan ja elä-

mästään. Kehitysvammaisella henkilöllä on itsemääräämisoikeus, mutta myös oi-

keus tarvitsemaansa apuun ja tukeen. (Verneri 2017a.)  Ihmisen itsemääräämis-

oikeutta ja oikeutta perusturvaan turvataan vahvasti Suomen perustuslaissa 

(731/1999) Perustuslain luku kaksi määrittelee perusoikeudeksi muun muassa 

oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeuden elä-

mään ja yhdenvertaisuuteen.  

Englantilainen tutkimusryhmä (Finlay, William, Walton & Antaki 2008) tutki itse-

määräämisen toteutumista kehitysvammaisilla. Tutkijat nostavat artikkelissaan 

esiin neljä mahdollista estettä itsemääräämisen toteutumiselle. Nämä esteet ovat 

työntekijän toimintatapojen ristiriitaisuus suhteessa kehitysvammaisen tahtoon, 

kielelliset haasteet, työntekijöiden tekemät päätökset asukkaan puolesta ja kehi-

tysvammaisen rooli ikuisena oppilaana. (Finlay ym. 2008.) 

Työntekijöillä voi olla tietyt arvot ja toimintatavat, jotka eivät vastaa kehitysvam-

maisen tahtoa, mikä rajoittaa itsemääräämisoikeutta. Työntekijällä on myös tietyt 

toimintatavat, joita hänen tulee noudattaa varmistaakseen kehitysvammaisen tur-

vallisuuden Tämä voi joskus johtaa siihen, että esimerkiksi asukkaan liikkumis-

vapautta joudutaan rajoittamaan. (Finlay ym. 2008.) 

Toisena ongelmana tutkimusryhmä pitää kehitysvammaisen henkilön tahdon to-

teutumista, jos henkilöllä on haasteita ilmaista itseään kielellisesti. Tällöin työnte-

kijän voi olla vaikea tulkita kehitysvammaisen tahtoa, etenkin jos työntekijä ei 
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tunne asiakasta, jolloin kehollisen viestinnän tulkitseminen on haastavaa. (Finlay 

ym. 2008.)  

Kolmanneksi ongelmaksi tutkijat (Finlay ym. 2008) kokevat, että työntekijät pitä-

vät tärkeänä kehitysvammaisen omaa vaikutusmahdollisuutta elämänsä isoihin 

asioihin, mutta saattavat unohtaa pienet arkiset valinnat. Usein työntekijä tekee 

valinnan asiakkaan puolesta, koska ei koe pienillä asioilla olevan niin paljon mer-

kitystä itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta.  (Finlay ym. 2008) 

Neljäntenä haasteena nähdään kehitysvammaisen henkilön taitojen kehittämi-

nen. Työntekijät pyrkivät kehittämään asiakasta ja saattavat näin ohjata henkilöä 

oman tahtonsa mukaan tiettyyn suuntaan tai tiettyjä asioita painottaen. Asiakas 

on ikään kuin koko elämänsä oppilaan asemassa, eikä välttämättä pääse vaikut-

tamaan siihen mitä hänelle opetetaan. (Finlay ym. 2008.) 

3 Tuettu asuminen 

Tuetun asumisen asiakas saa asumiseensa sosiaalista tai muuta tukea ja voi 

asua yksittäisessä tukiasunnossa tai asumisyksikössä, jolloin palveluntuottaja 

tarjoaa asunnon lisäksi asukkaan tarvitsemat tukipalvelut. Kunta tai kolmannen 

sektorin toimija voi myös vuokrata asunnon asiakkaan käyttöön, jolloin välivuok-

raaja voi tarjota tukipalveluja itse tai ulkoistaa palvelujen tarjonnan. (Hynynen 

2005, 35.) Tuettua asumista järjestetään eri asiakasryhmille, mutta nimikkeet ja 

tukimuodot voivat vaihdella asiakasryhmästä riippuen. Asukkaan oman toimijuu-

den tukeminen ja arjen asioiden opettelu ovat tuetun asumisen pääperiaatteita. 

Toiminnalla pyritään mahdollistamaan se, että jonain päivänä asukas voi asua 

itsenäisesti tai ainakin aikaisempaa itsenäisemmin. (Harjajärvi 2009, 9-10.) 

Suomessa asuvien kehitysvammaisten arvioitu määrä on noin 40 000, joista noin 

9 000 kehitysvammaista kuuluu palveluasumisen piiriin (Sillanpää, Hintsala, Yli-

talo & Kleim 2017, 13). Tuetun asumisen piiriin kuului 2017 vuoden lopulla 1 880 

henkilöä, joista 1 322 kuului kunnan tai kuntayhtymien tuottamien palvelujen pii-

riin ja loput 377 henkilöä kuului yritysten tai järjestöjen tuottamien palvelujen pii-

riin. Etelä-Karjalan alueella tuetun asumisen piiriin kuuluu 127 asukasta, joista 2 

kuuluu kolmannen sektorin tuottamien palvelujen piiriin. Vuoden 2001 jälkeen 
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tuetun asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet niin kunnallisella kuin kolman-

nella sektorilla, lukuun ottamatta vuoden 2014 pientä laskua.  (Sotkanet 2018.) 

3.1 Kehitysvammaisten tuetun asumisen kehittyminen 

Kehitysvammaisten asumisratkaisuja lähdettiin vuoden 2010 periaatepäätöksen 

pohjalta kehittämään Kehitysvammaisten asumisohjelmalla (Kehas). Periaate-

päätöstä täydennettiin vielä vuonna 2012. Kehas-ohjelman avulla pyritään kehit-

tämään ja turvaamaan kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllinen asuminen ja 

siihen tarvittavat palvelut. Ensimmäisen periaatepäätöksen pohjalta tavoitteeksi 

asetettiin tuottaa 3 600 asuntoa vuosien 2010-2015 aikana. Kehas-ohjelman pää-

tavoite on, ettei yksikään vammainen henkilö asu laitoksessa vuoden 2020 jäl-

keen. (Hakala 2016.) Periaatepäätöksen mukaan kuntien tulee lakkauttaa laitos-

asuminen määräaikaan mennessä ja kunnilla on myös velvollisuus kehittää asu-

misen mahdollistavia palveluja ja tukia. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia kos-

keva yleissopimus ja Suomen perustuslaki (731/1999) luovat pohjan Kehas-oh-

jelman päätavoitteelle. (Mietola ym. 2013, 7-8; Hakala 2016.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön seurantaryhmän loppuraportissa 2016 arvioitiin 

Kehas-ohjelman tavoitteiden edenneen kohtuullisesti vuoden 2015 loppuun men-

nessä. Raportissa nostettiin esille Kehas-ohjelman kuitenkin keskittyneen liikaa 

tehostetun palveluasumisen kehittämiseen, minkä seurauksena rakennettiin liian 

raskaita ja suuria asumisyksiköitä, jonka seurauksena näistä paikoista on ylitar-

jontaa eri puolilla Suomea. Laitosasumisen lopettamisen tavoitteena on erilaisten 

palveluasuntoverkostojen luominen ja hajauttaminen asuntokantaan, jolloin pyri-

tään välttämään suuria ja eriyttäviä asumisratkaisuja. (Sillanpää ym. 2017, 13-

14.)  

Arjen keskiössä -hanke perustui pitkälti Kehas-ohjelman toimenpiteisiin eli tarkoi-

tus oli kehittää uutta asiakaslähtöisempiä ja tehokkaampia asumisratkaisuja ke-

hitysvammaisille.  Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa asuntoverkostomalli, jossa 

yksittäisistä asunnoista muodostuu asuntoverkosto. Asuntoverkostossa verkos-

tot ovat sosiaalisia- ja palveluverkostoja, itse asunnot pyritään hajauttamaan nor-

maalin asuntokannan sekaan. Hanke järjestettiin yhteistyönä Asumisenrahoitta-

mis- ja kehittämiskeskuksen (Ara), Kehitysvammaliiton, neljäkunnan ja kolmen 
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kuntayhtymän kanssa. Mukana hankkeessa olivat myös Eskoon kuntayhtymä, 

Carea Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Var-

sinais-Suomen erityishuoltopiiri. Pilottikuntina toimivat Kotka, Lahti, Seinäjoki ja 

Turku. (Hintsala, Sipilä & Sainio 2015, 7-8.) Hankkeen toteuttaminen sijoittui vuo-

sille 2012-2014. Hankkeella saatiin tuloksia aikaan Seinäjoella, kun hankkeessa 

olleet kehitysvammaiset saivat oman asunnon. Seinäjoelle rakentui ensimmäinen 

asuntoverkosto, jossa asukkaat pääsivät asumaan tavallisiin kerrostaloihin. (Sil-

lanpää ym. 2017, 15-16.) Lahden sosiaalinen isännöinti toimintamalli syntyi Arjen 

keskiössä -hankkeen pohjalta ja ensimmäinen sosiaalinen isäntä aloitti toimin-

tansa Lahden vammaispalveluissa vuonna 2016 (Hakala 2016). 

Eksoten alueella alkoi toukokuussa 2016 Monipuolisia asumisratkaisuja kehittä-

mässä -hanke, joka kesti syyskuuhun 2017. Hankkeen aikana selvitettiin kehitys-

vammaisten asukkaiden oma mielipide siitä, kuinka he haluaisivat asua. Hank-

keella oli kolme päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli luoda yksilöllisiä asumis-

ratkaisuja kotoa, ryhmäkodeista tai laitoksista muuttaville asukkaille heidän toi-

veiden ja tarpeiden mukaan, sekä selvittää jo itsenäisesti asuvien asukkaiden 

mielipide asumisen toimivuudesta. Toinen tavoite oli etsiä ja selvittää muuttaville 

kehitysvammaisille asukkaille uusi sopiva asumisratkaisu. Kolmantena tärkeänä 

tarkoituksena oli selvittää asukkaiden omat vahvuudet ja mahdolliset avuntar-

peet, asukkaan yhteydenpito läheisiin ja yleisesti ystävyyssuhteiden olemassaolo 

sekä mahdollinen naapuriapu. (Sillanpää ym. 2017, 11, 17.) Kuten Arjen keski-

össä -hankkeessa myös tässä hankkeessa keskityttiin sijoittamaan kehitysvam-

maisten asunnot tavallisen asuntokannan sekaan, välttäen asuntojen ryhmittäy-

tymistä tietylle alueelle. Tukea asukkaat saisivat alueella toimivasta tukipisteestä. 

Etelä-Karjalan alueella pilottiyksikköinä toimivat Ruokolahden ja Rautjärven, 

Joutsenon ja Lappeenrannan alueet. Asukkaiden omia mielipiteitä selvitettiin 

hankkeessa haastattelemalla pilottialueiden asukkaita. (Sillanpää ym. 2017, 16, 

20.) 

Tehtyjen selvitysten perusteella Ruokolahden ja Rautjärven alueiden asumis- ja 

tukipalveluja päätettiin kehittää kokonaisuudessaan. Tarkoituksena oli toteuttaa 

alueille suunnitelma asumisesta ja palveluista. Ruokolahdella vanhempien luona 

asuu 10 aikuista kehitysvammaista ja yksi alaikäinen. Palvelukodissa asuu viisi 
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henkeä, joiden lisäksi palvelukotiin siirrettiin hankkeen aikana toisesta ryhmäko-

dista 11 asukasta sisäilmaongelmien takia. Alueella on myös asukkaita, jotka 

asuvat itsenäisesti, mutta käyttävät kotihoidon palveluita. Rautjärvellä asuu seit-

semän kehitysvammaista vanhempiensa luona. Kolme kehitysvammaista harjoit-

telee itsenäistä asumista vanhustenpalvelukodissa ja viisi henkilöä kuuluu koti-

hoidonpiiriin. (Sillanpää ym. 2017, 27.) 

Ruokolahden palvelukodin osalta esiin nousivat asukkaiden vähäiset tekemisen 

mahdollisuudet ja resurssien puute. Kotona asuvat asukkaat kokevat elämänsä 

pääsääntöisesti hyväksi, eivätkä haluaisi muuttaa pois vanhempiensa luona. 

Yleisesti kehitysvammaiset ja heidän läheisensä kokevat omat vaikutusmahdolli-

suutensa melko rajalliseksi. Tavoite kokonaissuunnitelman luomisesta jäi toteut-

tamatta, sillä aika ei riittänyt siihen. Alueille perustettiin kuitenkin Paras naapuri -

työryhmä, jonka tehtäväksi jäi kokonaissuunnitelman tekeminen valmiiksi. (Sil-

lanpää ym. 2017, 27-29.) 

Joutseno lopetti ohjatun asumisen toiminnan vuonna 2014, minkä seurauksena 

asukkaat muuttivat asumaan itsenäisesti, lukuun ottamatta yhtä asukasta, joka 

muutti ryhmäkotiin. Joutsenon pilotin tarkoituksena oli tukea asukkaita lähiyhtei-

söön liittymisessä ja selvittää kuinka he ovat kokeneet itsenäisen asumisen. Jout-

senon alueen asukkaiden haastatteluista saatiin selville, että asukkaat ovat pää-

sääntöisesti tyytyväisiä itsenäiseen asumiseen, eivätkä haluaisi muuttaa enää 

pois omasta asunnostaan. Lappeenrannan pilotin tavoitteena oli löytää 12 ryh-

mäkodin asukkaalle oma asunto. Yhdeksän heistä pääsi muuttamaan hankkeen 

aikana. Kuusi asukasta muutti Lentäjäntielle peruskorjattuun kerrostaloon 

vuokra-asuntoihin ja yksi vuokra-asuntoon, jonka omistaa Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiö. Yksi asukas muutti omaan omistusasuntoon. Lentäjäntielle muut-

tavien asukkaiden tueksi palkattiin läheiseen tukikeskukseen kaksi henkilöä lisää. 

Asukkaat saivat myös käyttöönsä tablet-tietokoneet, joiden avulla he voivat olla 

yöaikaan tarvittaessa yhteydessä toisen asumisyksikön työntekijään. Asukkaiden 

tueksi kerrostaloon muutti myös lähinaapuri. (Sillanpää ym. 2017, 21-22.) 
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3.2 Kehitysvammaisten tuettu asuminen 

Ennen tuetun asumisen kehittämistä kehitysvammaiset ja muut tukea asumiseen 

tarvitsevat sijoitettiin laitoksiin tai hoidettiin kotona. 1980-luvuilla alettiin kiinnittää 

enemmän huomiota asumisryhmien kokoon ja yksilöllisempään hoitoon. (Harja-

järvi 2009, 11.) Erityishuolto määriteltiin toissijaiseksi normaalipalveluihin nähden 

kehitysvammalain (519/1977) mukaan. Lain myötä kehitysvammahuollon paino-

piste kiinnittyi avohuoltoon, ja asumisen tukitoimia alettiin kehittää omana osa-

alueenaan. Kehitysvammalain (519/1977) mukaan kunnat ovat velvollisia järjes-

tämään asumispalveluja niitä tarvitsevalle. Kunta voi kuitenkin itse päättää, mitä 

kautta palvelut tulevat. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai ostaa palvelut yksityiseltä 

tai julkiselta palveluntuottajalta. Vaihtoehtoisesti kunta voi antaa asukkaille pal-

velusetelin, jolla asukas voi maksaa hankkimansa palvelut. (Harjajärvi 2009, 8; 

Siltaniemi ym. 2008, 159.)  

Kehitysvammaisten asumispalvelut voidaan jakaa kolmeen muotoon tuen mää-

rän mukaan. Muodot ovat autettu asuminen, ohjattu asuminen ja tuettu asumi-

nen. Autettu asuminen on ympärivuorokautista tukea tarjoavaa asumista, useim-

miten tämä tarkoittaa ryhmäkotiasumista. Ohjatussa asumisessa tuki on saata-

villa päiväsaikaan, mutta yövalvontaa ei ole järjestetty. Tällöin asukkailla tulee 

olla jonkinlaiset valmiudet itsenäiseen elämään. Tuetusta asumisesta puhutaan 

silloin, kun asukas asuu itsenäisesti, mutta saa säännöllisesti tukea asumisenoh-

jaajilta. Tuetun asumisen tukiasunnoista henkilö siirtyy mahdollisesti myöhemmin 

itsenäiseen asumiseen. (Harjajärvi 2009, 10.) Asumisenohjaajalla tarkoitetaan 

työntekijää, joka tarjoaa itsenäisesti asuville asukkaille käytännönläheistä ja so-

siaalista tukea, jota asukas tarvitsee pärjätäkseen omassa kodissaan (Mietola 

ym. 2013, 18). 

Suomen sosiaalihuollon (1301/2014) ja terveydenhuollon (1326/2010) lainsää-

dännöissä määritellään ihmisten oikeus tarvitsemaansa tukeen ja apuun.  Suo-

men perustuslain (731/1999) mukaan henkilö, joka ei pysty turvaamaan itselleen 

ihmisarvoista elämää, on oikeutettu huomenpitoon ja hänelle on taattava välttä-

mätön toimeentulo. Valtion on myös tuettava henkilöä saamaan asunto ja tarvit-

taessa tukea asumiseen. Vammaisille henkilöille on tarjolla paljon erilaisia kotiin 
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annettavia palveluja, joista suurin osa on yhteiskunnan tukipalveluja, joiden tar-

koitus on mahdollistaa mahdollisimman normaali ja esteetön elämä. (Ekmark ym. 

2011, 10.)  

Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään yleensä vammaispalvelulain 

(380/1987) tai kehitysvammalain (519/1977) perusteella, jolloin tukipalvelut, joita 

asumiseen liitetään ovat henkilöille ilmaisia. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) pe-

rusteella voidaan järjestää asumispalveluja vain, jos asiakas ei tarvitse mitään 

tukipalveluja, ainoastaan asunnon. Vammaispalveluasetuksen (759/1987) mu-

kaan palveluasumiseen sisältyy asunnon lisäksi palvelut, joita asukas tarvitsee 

selviytyäkseen arjesta. Vammaispalvelulaki (380/1987) tai asetus vammaisuu-

den perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987) ei kuiten-

kaan anna määritelmiä, kuinka nämä palvelut tulee järjestää. Tukipalveluita voi-

vat olla esimerkiksi avustaminen ruuanlaitossa, siivouksessa tai henkilökohtai-

sessa hygieniassa. Lakia sovelletaan silloin, kuin muut lait eivät takaa henkilölle 

tämän tarvitsevia palveluja. (Harjajärvi 2009, 9; Sillanpää ym. 2017, 11.) 

4 Sosiaalinen isännöinti - naapuriyhteistoiminta 

Sosiaalisen isännöinnin malli on muunnelma Englannissa toimivan KeyRing tuki-

verkoston toimintamallista. KeyRing toimii paljolti vapaaehtoistyöllä, mutta on osa 

virallista sosiaalipalvelujen kustantamaa järjestelmää. KeyRing saa itse tuloja yri-

tykselleen verkostojen jäsenmaksuista.  KeyRing on sosiaalialan yritys ja sen 

pääidea on ohjata kehitysvammaiset asukkaat paikallisten tukiverkostojen piiriin. 

Tukiverkostot koostuvat pääosin kehitysvammaisten asukkaiden muodostamista 

tukiverkostoista, mutta mukana on myös vapaaehtoisia, jotka saavat toiminnasta 

hyvitykseksi muun muassa ilmaisen vuokra-asunnon verkoston alueelta. KeyRin-

gillä toimivat vapaaehtoiset tarjoavat asukkaille tukea arkisissa asioissa ja ohjaa-

vat asukkaita heidän tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Vapaaehtoisen henkilön 

tulee siis tuntea asuinalueensa palvelut. Vapaaehtoisten tulee tutustua myös 

asukkaisiin, jotta he osaavat ohjeistaa asukasta oikeisiin palveluihin. Asukkaiden 

vertais- ja naapurituki on myös näkyvä osa toimintaa. Verkostot koostuvat 

yleensä yhdeksästä kehitysvammaisesta asukkaasta ja yhdestä vapaaehtoi-

sesta. (Verneri 2017b.) 
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Sosiaalisen isännöinnin toimintamallilla pyritään lisäämään kehitysvammaisten 

aikuisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja sitä kautta 

myös asumiseensa. Sosiaalinen isännöinti on naapuriyhteistoimintaa, jossa so-

siaalinen isäntä toimii osana turvallisen arjen ja kodin luontia. Sosiaalinen isän-

nöinti -toimintamallin pilottikohteet ovat Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueilla, 

joissa sosiaalinen isännöinti, on jo monipuolistanut asukkaiden vapaa-ajan viet-

toa. (Naapurit-hanke 2008.) Sosiaalinen isännöinti toimintamalli lisää myös ar-

vostusta aivan tavallista naapuriapua kohtaan (Hakala 2016). 

Naapurien toiminnalle ei ole mitään tiettyä kaavaa, vaan naapurit voivat tehdä 

yhdessä mitä haluavat, sellaista, mitä tavalliset naapuritkin saattaisivat tehdä. 

Isännöitsijä on naapureidensa tukena ja apuna tarvittaessa, mutta myös vapaa-

ajan kaverina, esimerkiksi kotona saatetaan pelailla lautapelejä yhdessä. Kaikki 

asukkaat eivät välttämättä halua olla isännöitsijän kanssa tekemisissä, vaan ot-

tavat mieluummin yhteyttä tukikeskuksen ohjaajiin. Toiminnan tarkoitus on olla 

mahdollisimman asukaslähtöistä ja turhaa ammattimaisuutta vältetään. (Grön-

strand 2017.) 

4.1 Lähinaapuritoiminta 

Lähinaapuritoiminta sai Etelä-Karjalassa alkunsa Monipuolisia asumisratkaisuja 

kehittämässä -hankkeesta, jonka tavoitteena oli luoda kehitysvammaisten yksi-

lölliset tarpeet huomioiva ja kustannuksiltaan alhainen asumismuoto. Hankkeen 

toteuttajina toimivat Eksote ja Kehitysvammaliitto, rahoittajina Eksote ja Ympäris-

töministeriö. Hankkeen aikana kuusi kehitysvammaista nuorta pääsi muuttamaan 

uuteen taloon, johon heidän lisäkseen muutti lähinaapuri. Kerrostalossa on kuusi 

asuntoa, joten talossa ei asu Eksoten vammaispalveluiden asukkaiden ja lähi-

naapurin lisäksi muita asukkaita. Kaksi asukasta asuu samassa asunnossa, 

muilla asukkailla on omat asunnot. (Sillanpää ym. 2017, 11, 22.)  

Lähinaapuri on opiskelija, joka sitoutuu viettämään asukkaiden kanssa aikaa viisi 

tuntia viikossa ja on tarvittaessa apuna myös muina aikoina. Lähinaapurin ei tar-

vitse kuitenkaan olla aina tavoitettavissa, hän avustaa asukkaita tilanteen ja mah-

dollisuuksien mukaan. Lähinaapuri toimii asukkaiden vapaa-ajan tukena ja saa 

toiminnasta itselleen opintopisteitä opintoihinsa sekä alennetun vuokran, jonka 
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alennetun osuuden muut talon asukkaat maksavat. (Sillanpää ym. 2017, 22.) 

Naapurina toimiminen antaa opiskelijalle kehitysvamma-alan sisällöllistä osaa-

mista, jossa arjen tukikeskus on vahvasti mukana (Grönstrand 2017). 

4.2 Naapurit - yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat 

Sosiaalinen isännöinti on osa Naapurit-hanketta, jossa pyritään laajentamaan ja 

kehittämään sosiaalisen isännöinnin toimintatapoja asumisneuvonnasta kohti yh-

teisöllistä ja osallistavaa naapuriyhteisötoimintaa. Hanketta toteuttamassa ovat 

Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Eksoten 

vammaispalvelujen tulosyksikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä kohderyh-

mään kuuluvat henkilöt. Hankkeen kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset asuk-

kaat, jotka ovat suunnittelemassa muuttoa itsenäiseen asuntoon tai asuvat jo it-

senäisesti. Hanke aloitettiin tammikuussa 2018 ja sen on tarkoitus jatkua huhti-

kuun 2020 loppuun asti. (Naapurit-hanke 2018.) 

Hanke koostuu kolmesta päätavoitteesta. Ensimmäisessä tavoitteessa keskity-

tään kehitysvammaisten ja heidän läheistensä osallistamiseen toiminnan kehittä-

misessä. Toisessa vaiheessa kehitetään vammaispuolen henkilöstön osaamista, 

asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisiä toimintatapoja. Tavoitteena on kehittää 

voimavaralähtöisen tuentarpeen mittari, jonka avulla toimintatapoja voi jatkossa 

arvioida. Mittaria hyödynnetään tuetun asumisen suunnittelussa ja kehittämi-

sessä. Kolmannessa tavoitteessa keskitytään koko palvelujärjestelmän, julkisen 

yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan muuttamiseen yksilökeskeisemmäksi 

ja asiakkaita kuuntelevammaksi. Hankkeessa arvioidaan kustannusvaikutuksia 

ja selvitetään rahoitusmallit. Lopuksi mitoitetaan hankkeen vaikutuksia ja sovel-

tuvuutta valtakunnallisesti. (Naapurit-hanke 2018.) 

4.3 Sosiaalinen isännöinti ja asumisneuvonta 

Sosiaalinen isännöinti käsitettä käytetään erilaisissa yhteyksissä, muun muassa 

synonyyminä asumisen ohjaukselle (Backlund 2004, 5). Nupponen (1991) jakaa 

sosiaalisen isännöinnin käsitteen kolmeen ulottuvuuteen. Ensimmäinen ulottu-

vuus on asukaskeskeinen yhdyskuntatyö, jonka tarkoitus on vahvistaa asukkai-

den omatoimisuutta. Toisena voidaan ajatella sosiaalista isännöintiä apuväli-
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neenä, jonka avulla saadaan löydettyä ja koottua henkilökohtainen palvelukoko-

naisuus alueen julkisista ja yksityisistä palveluista niitä tarvitsevalle asukkaalle. 

Kolmantena ulottuvuutena on kiinteistöyhtiön työnkuvan laajentaminen sosiaali-

työn puolelle. (Backlund 2004, 5.) 

Asumisneuvonta ja sosiaalinen isännöinti kulkevat nimikkeinä melko rinnakkain. 

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, jolla pyritään asumiseen liittyvien pul-

mien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen, sekä aktivoimaan asukkaita omien 

asuntojensa kunnossapitoon. Tyypillisimmät ongelmat, joita asumisneuvojalle tu-

lee ratkaistavaksi, liittyvät vuokranmaksuun, asumishäiriöihin ja häätöihin. (Stor-

hammar & Itkonen 2012, 7.) Asumisneuvonta sekä sosiaalinen isännöinti -toimin-

tamallit on luotu asukkaiden asumisen ongelmien ratkaisemiseksi. Asumisneu-

voja voi työskennellä kiinteistönhuollossa, sosiaalitoimessa tai kolmannella sek-

torilla. Asumisneuvojan tehtävänä on auttaa asukkaita asumisen pulmissa ja pyr-

kiä ennaltaehkäisemään niiden kasaantumista. (Backlund 2004, 5-6.) Suurin 

eroavaisuus kiinteistöyhtiössä työskentelevällä asumisneuvojalla sosiaalitoimen 

ja kolmannen sektorin työhön on se, että kiinteistöyhtiöissä työ on usein ennalta-

ehkäisevää, kun sosiaalitoimessa ja kolmannella sektorilla tehtävä työ on enem-

män kriisityöluonteista. (Storhammar & Itkonen 2012, 7.) Asumisneuvojien työn-

kuva voi olla hyvinkin vaihteleva. Palvelunohjaus kuuluu useimmiten asumisneu-

vojan tehtäviin, eli hän ohjeistaa ja asukkaita heille hyödyllisten palveluiden pa-

riin. Useimmiten asumisneuvojilla on sosiaalialan koulutus, mutta myös muut 

koulutukset voivat antaa pätevyyden työhön. (Backlund 2004, 12-13.) 

Valtio on lisännyt 1990-luvulta lähtien kuntien itsehallintoa, jolloin kunnille tulee 

yhä enemmän tehtäviä hoidettavaksi. Samalla kuntien valtiolta saama taloudelli-

nen tuki on pienentynyt, mikä on johtanut Backlundin (2004) mukaan siihen, että 

kuntien täytyy karsia palvelujen laadusta tai tehdä jatkuvasti alijäämäisiä tilinpää-

töksiä. Palvelurakennetta on muutettu laitoshoidosta avohoitopainotteiseksi, 

mikä koetaan monella tasolla kuitenkin riittämättömäksi tukimuodoksi. Tämä on 

lisännyt ongelmien kasvua erityisesti jo muutenkin huono-osaisten keskuudessa. 

Häätö voi johtaa asunnottomuuteen, joka lisää syrjäytymistä ja kasvattaa lisää 
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yhteiskunnan kustannuksia kyseisen henkilön osalta. Hankkeille, uusien asumis-

muotojen kehittämiselle ja toteuttamiselle sekä asumisneuvonnalle ja sen kehit-

tämiselle on siis tarvetta. (Backlund 2004, 9-11.) 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda lähinaapuritoiminta sekä sen mahdolliset hyvät 

ja huonot puolet tietoisuuteen. Aiheitta on hyvä tutkia nyt toiminnan alkuvai-

heessa, jotta sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisimman monipuo-

lisesti. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada konkreettista tietoa lähinaapuritoi-

minnan hyödyllisyydestä ja toimivuudesta. Tarkoitus on luoda tietoa aiheesta ja 

kehittämisideoita, joiden pohjalta mallia voidaan kehittää.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kuinka kehitysvammaiset kokevat lähinaapuritoiminnan? 

2. Asiantuntijoiden ajatuksia ja toiveita lähinaapuruudesta 

3. Kuinka lähinaapuritoimintaa voisi kehittää? 

6 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyösuunnitelma valmistui 2017 syksyllä. Valmiin suunnitelman ja tutki-

muslupahakemuksen lähetin Eksoten eettiselle työryhmälle alkuvuodesta 2018. 

Suunnitelman liitteenä oli saatekirjeet kehitysvammaisille asukkaille (Liite 1) ja 

Eksoten työntekijöille (Liite 2). Asukkaiden saatekirje oli kirjoitettu mahdollisim-

man selkokielisesti. Mukana oli myös haastattelukysymykset asukkaille (Liite 3) 

ja haastattelukysymykset työntekijöille (Liite 4) sekä kummallekin samanlainen 

suostumuslomake (Liite 5).  

Tutkimusluvan sain keväällä 2018, jonka jälkeen aloitin työskentelyn haastattele-

malla asukkaita ja työntekijöitä. Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina. Yhdelle 

asukkaalle tein avoimen kyselyn kyselylomakkeen avulla. Syksyllä 2018 aloitin 

opinnäytetyön kokoamisen lähdemateriaalin ja haastatteluista saadun aineiston 

pohjalta.   
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6.1 Aineiston keruu 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kyseisellä tutkimusmene-

telmällä pyritään kohteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. Todellisen elämän ku-

vaaminen on kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääosassa. (Hirsjärvi ym. 2007, 

157.) Laadullinen tutkimus ei siis pyri yleistyksiin, vaan ymmärtämään ja kuvaa-

maan tutkittavaa aihetta tai toimintaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Analysoin 

tutkittavien ajatuksia ja kokemuksia, mikä on juuri laadullisen tutkimuksen pe-

rusta. Haastattelemalla asukkaita ja työntekijöitä saan tutkittavien näkökulman 

kuuluviin ja voin myös tarkentaa kysymyksiä ja tehdä tarvittaessa lisäkysymyksiä. 

(Hirsjärvi ym. 2007,160.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien henkilöiden tulee olla harkitusti valittuja 

ja tarkoitukseen sopivia (Hirsjärvi 2007, 160). Haastattelin kahta Eksoten työnte-

kijää ja kahta talon asukasta yksilöhaastatteluna. Haastattelumuotona käytin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa tyypillistä on, että haastattelun aihe-

piirit ovat tiedossa, mutta kysymysten muoto ja järjestys voivat vaihdella. Haas-

tattelu perustuu kuitenkin ennalta määriteltyihin teemoihin, joiden avulla haastat-

telukysymyksillä pyritään löytämään tutkittavaa aihetta avaavaa ja selventävää 

tietoa. Kyseinen haastattelumenetelmä on hyvä, kun tutkimusasetelmaa ei ole 

tarkkaan määritelty. Haastattelussa tutkija esittää kysymyksiä, joihin haastatel-

tava voi vastata vapaasti, valmiita vastausvaihtoehtoja ei siis ole. (Hirsjärvi ym. 

2007, 203; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85, 87-88.)  

Yhden asukkaan kanssa toteutin kyselyn lomakkeella, jossa oli samat kysymyk-

set kuin suullisessa haastattelussa. Asukas ei halunnut suullista haastattelua, 

mutta vastausten kirjoittaminen itsenäisesti oli hänelle mieluisa vaihtoehto. An-

noin hänelle valmiin pohjan, jossa kysymykset olivat, ja ennen vastaamista kä-

vimme vielä kysymykset yhdessä läpi.  

Alkuperäinen tarkoitus oli toteuttaa asukkaiden haastattelut kahdessa pienryh-

mässä. Ajatuksena oli, että asukkaat saisivat toisistaan mahdollisesti tukea haas-

tattelun aikana, mutta harkittuani asiaa tarkemmin tulin toisiin päätöksiin. Asuk-

kaat ovat hyvin erilaisia, toiset puheliaampia ja toiset hiljaisempia. Ryhmähaas-

tatteluissa myös mahdollinen ryhmäpaine ja mahdollinen dominoiva henkilö olisi 
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saattanut vaikuttaa asukkaiden puheisiin (Hirsjärvi ym. 2007, 206). Koin siis pa-

remmaksi haastatella asukkaita yksitellen, jolloin kaikkien ääni tulee varmasti ta-

sapuolisesti kuuluviin.  

Haastattelun alussa kävin suullisesti asukkaiden kanssa läpi saatekirjeen, jossa 

kerrotaan opinnäytetyön ja haastattelujen tarkoitus ja toteutustapa. Selvitin, myös 

onko haastateltavilla lisäkysymyksiä haastatteluun tai opinnäytetyöhön liittyen. 

Saatekirjeen läpikäymisen jälkeen pyysin asukkaita vielä allekirjoittamaan suos-

tumuslomakkeen.  

Eksoten kahta työntekijää haastattelin yksilöhaastatteluna. Lähetin työntekijöille 

saatekirjeen ja kysymykset heidän toiveestaan ennakkoon. Ennen suostumuslo-

makkeen allekirjoitusta selvitin, haluavatko he mahdollisesti lisätietoa tutkimuk-

sesta, mutta lisätietoa ei tarvittu. Äänitin haastattelut haastateltavien suostumuk-

sella. 

6.2 Aineiston analysointi 

Aluksi litteroin aineiston koneelle, minkä jälkeen analysoin aineiston induktiivi-

sella eli aineistolähtöisellä analyysillä. Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan 

analyysin toteutuksen voi jakaa karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi. Analyysin 

ensimmäinen vaihe on aineiston pelkistäminen, jossa tutkimuksen kannalta epä-

olennaiset kohdat karsitaan. Toinen vaihe on aineiston klusterointi eli ryhmittely, 

jossa aineistosta tärkeäksi nousseet ilmaukset käydään huolellisesti läpi ja etsi-

tään niistä samankaltaisuuksia. Kolmas vaihe on abstrahointi eli teoreettisten kä-

sitteiden luominen, jossa edetään tekstin alkuperäisilmauksista johtopäätöksiin.  

Klusterointi ja abstrahointi ovat osittain samaa, eikä niitä voi vaiheina täysin erot-

taa toisistaan. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108-111.)  

Kuvaan esiin nousseita ilmauksia tässä työssä teemoina. Teemoittelussa haas-

tattelusta nostetaan esille asioita, jotka nousevat useasti esille ja vastaavat tut-

kittavaan aiheeseen. Nämä esille nousseet teemat poimitaan ja tarkastellaan lä-

hemmin mitä kustakin teemasta on sanottu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104.)  
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Opinnäytetyössä on nostettu esille haastatteluista nousseita sitaatteja tutkijan 

oman pohdinnan tueksi. Sitaatteja tulee valita ja käyttää harkiten sekä niiden tu-

kena tulee aina olla tutkijan omaa pohdintaa aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

132.) 

7 Opinnäytetyön tulokset 

Asukkaiden haastatteluista nousi esiin asukkaiden tyytyväisyys toimintaa koh-

taan. Yhdelläkään asukkaalla ei ollut pahaa sanottavaa toiminnasta, lempiteke-

misiä lähinaapurin kanssa löytyi useampikin. Esimerkiksi lautapelien pelaaminen, 

kaupungilla kahvittelu, lenkkeily ja ruuan laitto kuuluivat asukkaiden suosikkeihin. 

Kaksi asukasta toivoi näkevänsä lähinaapuria useammin, ja yksi asukkaista oli 

täysin tyytyväinen tapaamiskertojen määrään. Kaikki kolme asukasta vastasivat 

näkevänsä lähinaapuria yhden tai kaksi kertaa viikossa. Asukkaat myös kokivat 

seuran tai avun kysymisen lähinaapurilta helpoksi. He myös kokivat lähinaapurin 

tulleen apuun pyydettäessä ja saaneensa seuraa halutessaan. Jonkun verran tuli 

uusia ehdotuksia mitä lähinaapurin kanssa olisi kiva tehdä lisää, kuten uimahalli-

reissu, matka toiseen kaupunkiin ja kauppakeskukseen meno. 

Eksoten työntekijät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä toimintaan, mutta myös val-

miita kehittämään sitä eteenpäin. Toisella työntekijällä ei ollut juuri ennakko odo-

tuksia toimintaa kohtaan. Kummatkin työntekijät olivat innostuneet Lahden sosi-

aalinen isännöinti-mallista ja kokivat sen toimivaksi ja halusivat siksi hyödyntää 

mallia myös Lappeenrannassa. Aineistosta nousi esille paljon kehittämisideoita, 

kuten yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen luominen, yhteistyön lisääminen, 

sekä toiminnan laajentaminen. Lähinaapurin tärkeimmäksi tehtäväksi nousi yksi-

näisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ja asukkaiden avustaminen lähiyhteisöön liit-

tymisessä. 

Taulukossa 1 on nostettu esille Eksoten työntekijöiden ja kehitysvammaisten 

asukkaiden haastattelujen pohjalta nousseet teemat. Taulukossa on katkelmia 

haastatteluista, jotka on typistetty alkuperäisistä kokonaisista tekstikappaleista. 

Taulukkoon on koottu kappaleita eri haastatteluista, jotta haastateltavan identi-

teetti pysyy varmasti salassa. Tutkijan havaintoja kohdassa tarkennetaan lyhyesti 
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teemojen merkityksiä haastattelun ja tutkijan omien havaintojen ja ajatusten poh-

jalta.  

Alkuperäisilmaus Teema 
 

Tulkinta 

 
...et mite eri tavalla, he ei niiku tavallaa 
kuormita sinuu tällasilla asioilla mitkä 
kuuluukii ohjaajille. 

 
Naapurin 
rooli 

 
Ohjaaja on enemmän 
auktoriteetti. 

 
Tuo tavallaan arvoa lisää siihen ja juuri 
siihen niiku lähiyhteisöön liittymisessä 
tavallaan sellasen niiku normaalin ja ta-
vallisen elämän mahdollistamisessa, 
niiku ei ammattihenkilönä. 

 
Osallisuus 

 
Asukkaan osallisuu-
den lisääminen. 

 
Varmaan sellanen niiku syrjäytymisen 
ja yksinäisyyden ehkäisy. 

Syrjäyty-
minen ja 
yksinäi-
syys 

Lähinaapurista seu-
raa etenkin niille yksi-
näisemmille. Ehkäi-
see syrjäytymistä 

 
Yhteisöllisyyden lisääminen et hyö tarvii 
siihe sen tsempparin ja opastajan. 

 
Yhteisölli-
syys 

Asukkailla ei välttä-
mättä omia kykyjä ra-
kentaa ja ylläpitää. 

 
Vast parin kuukauden sisäl tullu oi-
keesti luottamus… 

 
Luottamus 
 

Toiset tarvitsevat 
enemmän aikaa ja 
vakuutteluja 

 
Vanhemmat enemmän jännittivät muut-
toa, kun nuoret niin sit ajateltiin, että se 
ois sen puoleen vanhemmille yksi sella-
nen turva, turvatekijä. 
 

 
Lisäturva 
vanhem-
mille 

 
Lähinaapurin, aikui-
sen läsnäolo rauhoitti 
vanhempia.  

 
…joku toinen ni sitte et hänel ois sitten 
sellanen selkeempi se pohja ja hel-
pompi ois sitten lähtee tähän… 

 
Toiminta-
mallit 

Selkeyttä siihen mikä 
on naapurin homma, 
mikä esim. ohjaajien 

 
Mietittii et vois laajentaa ni, toki ensisi-
jaisesti sie ootkin ton talon asiakkaille, 
mut jollain tavalla ehkä hyödyntää 
myös vähä… 

 
Laajenta-
minen 

 
Laajentaminen mui-
hin tukikeskuksen 
asukkaisiin 

 
Siinä se fokus on just et mietitään näitä 
mahdollisuuksia ja kehitetään sitä toi-
mintaa. 

 
Naapurit -
hanke 
 

 
Hanke hyvä keino ke-
hittää toimintaa 
eteenpäin 

 
Taulukko 1. Haastattelujen pohjalta muotoutuneet teemat 
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7.1 Tulosten tarkastelu 

Roolitus naapurin ja ohjaajien välillä nousi selkeästi esille. Riitatilanteissa asuk-

kaat kysyvät ennemmin apua ohjaajalta, kun taas lähinaapuri on se kiva naapuri, 

jonka kanssa on mukava tehdä hauskoja asioita. Lähinaapuri on asukkaita koh-

taan mukava, joten samalla tavalla he pyrkivät olemaan lähinaapurille mukavia 

naapureita. Asukkaat eivät halua, että lähinaapuri selvittelee heidän keskinäisiä 

riitojaan. Lähinaapurin kuuluu olla naapuri, jonka kanssa viettää aikaa ja ohjaaja 

on enemmän auktoriteetti, jonka kanssa hoidetaan ikävätkin ongelmat kuten rii-

dat, mutta vietetään myös samalla tavalla aikaa, kun lähinaapurin kanssa. Lähi-

naapurin kanssa harvemmin tekeminen on aikataulutettua, kun taas ohjaajalla 

voi olla tietty aikataulu esimeriksi kaupungilla käymiselle. 

Lähinaapuri: Onko ollu mitään sellasta mikä ei ois ollu kivaa? 

Asukas: Emmie oikee tiie, kaikki on nii kivaa. Emmie oikee keksi siihe mitään 

sellasta. 

Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen nousi haastatteluissa yhdeksi lähinaa-

purin tärkeimmistä tehtävistä. Osallisuus vaatii asukkaan kokemusta yhteisöön 

kuulumisesta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön asioihin. Kokonaisvaltaisen 

osallisuuden toteutuminen edellyttää asukkaan valmiuksien kehittämistä ja vah-

vistamista. (Nivala 2008, 168, 172.) Lähinaapuri vähentää asukkaiden yksinäi-

syyttä osallisuuden kautta, jolloin syrjäytymisriski vähenee. Lähinaapurin tehtävä 

on toimia asukkaiden tukena ja avustaa heitä ylläpitämään ja luomaan mahdolli-

sia uusia verkostoja, jolloin asukkaan valmiudet toimia itsenäisesti ja ryhmässä 

kasvavat ja kehittyvät.  

Työntekijä: Etenki se yhteisöllisyyden lisääminen et meiän asiakkaat ei kuiten-

kaan, heil ei hirveesti oo kykyjä ja taitoja rakentaa niiku tälläsia omia verkostoja. 

Ensimmäisen asumisvuoden aikana uusi kaupunginosa tuli tutuksi, jolloin itse-

näinen liikkuminen mahdollistui ja lisäsi asukkaiden kulkemista paikasta toiseen. 

Enää ei oltu täysin riippuvaisia ohjaajista tai naapurista vaan pystyttiin itse tai 

kaverin kanssa lähtemään kaupungille, vaikka kahville.  
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Työntekijä: Just tää mitä sie oot saanu aikaan ni sehä se on just varmaan se et 

tärkein tavote et sitä vois niiku lisätä. Et he oikeest niiku oivaltais et okei me voi-

daanki mennä kahestaan. 

Lähinaapurina tulee pyrkiä ottamaa kaikki asukkaat tasaisesti huomioon. Toki 

kaikki eivät välttämättä kaipaa seuraa niin paljon kuin toiset, mutta täytyy varmis-

taa, etteivät ne hiljaisemmat naapurit jää taka-alalle. Hiljaisemmat ja yksinäisem-

mät pitävät harvemmin itsestään meteliä, joten helposti käy niin, että innokkaim-

mat ja ulospäin suuntautuneimmat saavat eniten huomiota ja seuraa. Ujompien 

asukkaiden kanssa voi joutua tekemään enemmän töitä luottamuksen synty-

miseksi, mutta kun luottamuksella on saatu vankka pohja suhteelle niin siitä voi 

syntyä hyvinkin merkityksellinen naapurisuhde kummallekin osapuolelle.  

Asukas: Mä olen todella tyytyväinen ja onnellinen lähinaapurin kanssa. 

Työntekijä: Varmaan niiku toiminnan kautta se luottamus syntyy ja kehittyy. 

Lähinaapuri toimi turvana myös asukkaiden vanhemmille. Ennen uuteen kotiin 

muuttamista osa talon asukkaista asui ympärivuorokautista palvelua tarjoavassa 

asumisyksikössä. Joten asukkaiden muuttaessa taloon etenkin heidän vanhem-

milleen oli tärkeää, että talossa oli joku aikuinen, joka tarvittaessa katsoo asuk-

kaiden perään. 

Työntekijä: Vanhemmat enemmän jännittivät muuttoa, kun nuoret niin sit ajatel-

tiin, että se ois sen puoleen vanhemmille yksi sellanen turva, turvatekijä. 

Työntekijä: Hyö tarvii siihe sen tsempparin ja opastajan. 

Haastatteluissa nousi esille yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja selkeiden toi-

mintamallien luominen lähinaapurille. Tiedon kulun painottaminen ja parantami-

nen oli myös vahvasti esillä. Tiedon kululla tarkoitettiin lähinnä tiedon kulke-

mista lähinaapurin ja tukikeskuksen välillä.  

Työntekijä: Toimintamallit sit siihen arjen tukikeskuksen missä se ikinä sitten si-

jaistee ja lähinaapurin kesken. 
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Lähinaapuri: Ois sitten sellanen selkeempi se pohja ja helpompi ois, sitten läh-

tee hommaan mukaan. 

Työntekijöiden haastatteluissa nousi esiin Naapurit-hanke, joka kehittää naapu-

ritoimintaa eteenpäin. Haastatteluissa nousi vahvasti esille lähinaapuritoiminnan 

laajentaminen, jolla tarkoitettiin kahta asiaa. Nykyisen lähinaapurin toiminnan 

laajentamista oman talon asukkaista muihin tukikeskuksen asukkaisiin sekä lä-

hinaapurien lisääminen eri alueille.  

Tukikeskuksen toiminta on tällä hetkellä melko ohjaajakeskeistä, Naapurit-hank-

keen tarkoituksena onkin lisätä asukkaiden osallisuutta ja omatoimisuutta. Tue-

tussa asumisessa, kuten monessa muussakin yhteiskunnallisessa hoivan ja 

auttamisen toimintatavoissa, vanhat tottumukset ja tavat hoitaa asioita hallitse-

vat (Harjajärvi 2009, 26).  Vanhat tavat eivät ole välttämättä huonoja, mutta niitä 

pitäisi pysähtyä miettimään ja tutkimaan niiden toimivuutta ja perusteita (Teitti-

nen 2014, 101). Naapuritoiminnan ideana onkin lisätä asukkaiden omatoimi-

suutta ja yhteistoimintaa, sekä samalla vähentää ohjaajakeskeisyyttä. 

7.2 Toiminnan kehittämisideat 

Toimintamallien ja yhteisten pelisääntöjen luominen. Lähinaapurin ja ohjaajien on 

helpompi toteuttaa toimintaa mahdollisimman tehokkaasti, kun toimintamallit, yh-

teiset ja pelisäännöt ovat selkeät. Lähinaapurina huomasin usein, että asukkailta 

tuli peruutuksia jostain sovitusta tekemisestä, koska samaan aikaan oli sovittu 

ohjaajan kanssa menoa. Asukkaat eivät välttämättä itse kerro tai muista kertoa 

ohjaajalle tai lähinaapurille, jos heillä on päällekkäisiä menoja sovittuna. 

Lähinaapurin toiminnan suunnittelu. Lähinaapurin olisi hyvä ilmoittaa ohjaajille, 

jos hän on naapureiden kanssa suunnitellut jotain menoa. Tällöin ohjaajat osaa-

vat kertoa, jos asukkailla on sovittu silloin tapaamisaika ohjaajan kanssa. Lähi-

naapurille olisi myös hyvä antaa toiminnan alussa ohjaajien vakinaiset käyntiajat 

kunkin asukkaan luona. Lähinaapurin on myös hyvä selvittää asukkaiden harras-

tus- tai muut mahdolliset vakituiset ajat, sillä niistäkään asukkaat eivät aina 

muista mainita. Lähinaapurin olisi myös hyvä suunnitella omaa toimintaansa jak-

soittain niin, että kaikki halukkaat asukkaat voisivat nähdä lähinaapuria suunnil-

leen yhtä paljon. 
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Lähinaapurin ja ohjaajan tapaamiset. Lähinaapurin on kannattavaa tehdä yhteis-

työtä koko tukikeskuksen henkilökunnan kanssa, mutta naapurilla olisi hyvä olla 

pari nimettyä ohjaajaa, joiden kanssa hän tapaisi säännöllisesti ja kävisi läpi yh-

teisiä asioita. Tapaamiskerroilla lähinaapuri ja ohjaaja voisivat keskustella toimin-

nasta ja samalla yhdessä miettiä kuinka toimintaa ja yhteistyötä voisi kehittää 

eteenpäin.  

Toiminnan laajentaminen oman talon asukkaiden ulkopuolelle. Haastatteluissa 

nousi esille, että lähinaapuri voisi olla myös muiden tukikeskuksen asiakkaiden 

kanssa, erityisesti niiden kanssa, joilla ei ole paljon muita kontakteja. Se tarkoit-

taisi kuitenkin sitä, ettei talon omille asukkaille jäisi niin paljon aikaa, mikä tuntuisi 

väärältä siinä mielessä, että talon omat asukkaat maksavat lähinaapurin asumi-

sesta. Toiminnan painottaminen yksinäisempien osallisuuden tukemiseen on kui-

tenkin hyvä ja kannattava idea, mutta silloin lähinaapurin asumisen kustannuksia 

pitäisi miettiä hiukan eteenpäin.  

Yhteistoiminnan järjestäminen oman talon ja muiden tukikeskuksen asiakkaiden 

välille. Yksittäiset tapaamiset muiden kuin oman talon asukkaiden kanssa voisi-

vat olla osallisuuden kannalta hyvinkin kannattavaa, eikä niitä kannata ajatella 

ainoastaan taloudellisena tappiona lähinaapurin oman talon asukkaille. Ihanteel-

lisin tilanne olisi tietysti, jos lähinaapuri järjestäisi yhteistä toimintaa oman talon 

ja tukikeskuksen asukkaille. Yksinäisten ja mahdollisesti syrjäytymisvaarassa 

olevien asukkaiden yhdistäminen lisäisi sosiaalisia kontakteja ja mahdollistaisi 

keskinäisen vertaistuen toteutumisen. Lähinaapurin ja mahdollisesti ohjaajien tu-

lisi kuitenkin aluksi olla hyvin tiiviisti mukana tällaisessa toiminnassa, jotta asuk-

kaille saataisiin luotua keskinäinen luottamus ja mahdolliset säännölliset tapaa-

misajat, jolloin naapurin tai ohjaajien ei tarvitsisi olla aina mukana tapaamisten 

järjestämisessä.  

Asukkaiden omat yhteiset tilat. Yhteisten tilojen puute voi aiheuttaa sen, etteivät 

asukkaat järjestä itsenäisesti toimintaa, vaan luottavat siihen, että ohjaajat hoita-

vat. Tukikeskuksessa on asukkaille yhteiset tilat, jossa he voivat tavata ja käyttää 

muun muassa tietokonetta. Tiloissa on kuitenkin melkein aina paikalla ohjaaja, 

jolloin asukkaiden on vaikea lähteä toteuttamaan itsenäisesti toimintaa tilassa, 
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jossa ohjaaja on vastuussa. Asukkaiden omat tilat saattaisivat mahdollistaa oma-

toimisemman tekemisen ja ohjaisivat asukkaita poispäin ohjaajakeskeisyydestä, 

kun ohjaaja ei olisikaan aina paikalla.  

Lähinaapurien lisääminen. Lähinaapurien lisääminen Eksoten alueelle toisi lähi-

naapureille oman verkoston ja loisi uusia mahdollisuuksia yhteisen toiminnan jär-

jestämiseen. Lähinaapurit saisivat myös vertaistukea toisiltaan. 

8 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullinen tutkimus on aina yksilöllinen, eikä sitä voi koskaan täysin toistaa. 

Tästä syystä tutkija on itse tutkimuksen luotettavuuden kriteeri. Tutkija tekee tut-

kimuksen aikana valintoja ja ratkaisuja, jotka määrittelevät tutkimuksen luotetta-

vuuden. Tutkijan täytyy siis olla mahdollisimman rehellinen ja totuudenmukainen 

tulkitessaan saatuja tuloksia. (Vilkka 2015, 196-197.) 

Tutkittavan ilmiön mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen on kvalitatiivi-

sen tutkimuksen perusta, mutta on otettava huomioon, ettei tutkija pysty täysin 

irrottautumaan omista arvolähtökohdistaan, sillä arvot ovat keskeisessä osassa 

siinä, kuinka tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa asiaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 

157.) Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on huomioitava tutkijan puolueet-

tomuusnäkökulma. Tutkija on tutkimuksen tulkitsija, joten on erityisen tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, ettei tutkija tarkastele tutkimusta oman kehyksensä 

läpi. Tutkijan kansalaisuus, asema, ikä tai mikään muu asia ei saisi vaikuttaa tut-

kijan tapaan tulkita ja havainnoida tutkimusaineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

160.) Tässä tutkimuksessa täytyy ottaa huomioon, että opinnäytetyön tekijä itse 

toimii lähinaapurina eli on ikään kuin osallisena tutkimuksessa ja havainnoi toi-

mintaa osittain myös oman kokemuksensa pohjalta. Aineiston analysoinnissa ja 

avaamisessa on huomioitava, että on olemassa kolme tulkintaa, tutkijan oma tul-

kinta, kirjoittajan tulkinta ja lukijan tulkinta. Tutkija ei siis pysty täysin toteuttamaan 

tutkimusta ilman, että tulkinnat vaikuttavat tutkimuksen luonteeseen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 138-139.) 
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Luotettavuutta pohdittaessa on mietittävä, kuinka tutkimuksen luonne ja tutkimus-

aihe mahdollisesti vaikuttavat asukkaiden vastauksiin tutkimuksessa. On tär-

keää, että asukkaat tiedostavat voivansa puhua tuntemuksistaan avoimesti ja il-

man seuraamuksia, vaikka heillä olisi jotain kriittistä kommentoitavaa lähinaapu-

rin toimintaa kohtaan. Haastattelukysymykset on muotoiltu niin, että mahdolliset 

epäkohdat nousevat luontevasti esille.  

Omaa toimintaa tarkastellessani on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että osaan 

reflektoida itseäni ja ajatuksiani tarpeeksi monipuolisesti. Tärkeää on varmistaa, 

että pystyn tuomaan kaikki ajatukset ja aineiston totuudenmukaisesti ja tarpeeksi 

laajasti esille, enkä anna oman kokemukseni tai mielipiteeni sumentaa mahdolli-

sia toimintamalleja, tapoja tai kehittämiskohteita, joita tutkimuksessa nousee 

esille. Tutkijan on varmistettava, että tutkimuksessa mukana olleiden henkilöiden 

anonymiteetti säilyy, ellei heiltä olla erikseen saatu lupaa nimien käyttämiseen. 

Haastatteluista saatu tutkimusaineisto tulee myös pitää sellaisessa paikassa, 

ettei kukaan ulkopuolinen pääse siihen käsiksi. (Vilkka 2015, 46.)  

9 Yhteenveto ja pohdinta 

Kehitysvammaisten tuettu asuminen on tällä hetkellä muutosvaiheessa. Tuetun 

asumisen kenttä laajenee ja muokkaantuu lähitulevaisuudessa varmasti paljon. 

Haastateltavana olleen työntekijän mukaan lievästi kehitysvammaiset on saatu 

pääpiirteittäin jo siirrettyä tuetun asumisen piiriin Eksoten alueella, mutta seu-

raava aalto onkin vaikeammin vammaiset henkilöt.  

Backlund (2004) puhuu artikkelissaan asumisneuvonnan ja uusien asumismuo-

tojen kehittämisen tarpeesta, sillä kunnat tarvitsevat kustannustehokkaampia 

tuen muotoja.  Samalla tavoitteelle ja kehittämiselle on tarvetta vieläkin. Yksi täl-

laisista uusista tukimuodoista on juuri naapuriyhteistoiminta, Eksoten alueella lä-

hinaapuritoiminta. Sosiaalisen isännöinnin kehittäminen naapuritoimintamuotona 

on siis tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen tavoite. 

Lähinaapuri-toiminta ei vaadi ammatillista osaamista, kun taas asumisneuvonta 

on ammatillista toimintaa ja tapahtuu työsuhteessa. Työnkuva on osittain sama, 

kummallakin tehtävänä on tukea asukasta ja toimia asukkaan hyväksi ja tämän 
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sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi. Työsuhteessa toimivat ja niin sanotusti 

vapaaehtoiset toimivat kuitenkin hiukan erilaisilla kentillä. Lähinaapuri ei muun 

muassa sopisi työskentelemään kriisityössä, jota asumisneuvojat usein tekevät, 

sillä lähinaapurilla ei välttämättä ole valmiuksia sellaiseen työhön. Vapaaehtoisen 

työnkuva täytyy siis pitää niin sanotusti kevyenä. Lähinaapuritoiminta ei saa 

myöskään korvata ammattilaisen tekemää työtä, mutta voi olla siinä rinnalla.  

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuteen tulee kiinnittää huomiota arkisissa-

kin asioissa. Finlay (2008) nosti tutkimusryhmänsä kanssa hyvin esille esteitä it-

semääräämisen toteutumiselle, joihin henkilökunta voi valinnoillaan vaikuttaa. 

Suurin osa kehitysvammaisista, jotka ovat muuttaneet asumaan itsekseen, on 

tilanteeseensa tyytyväinen. Heillä on nyt enemmän vastuuta ja vaikutusmahdol-

lisuutta omaan elämäänsä kuin aikaisemmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hei-

dän itsemääräämisoikeutensa toteutuu aikaisempaa paremmin. Jos kuitenkin kä-

visi niin, että itsekseen muuttanut asukas kokisi olonsa turvattomaksi ja haluaisi 

takaisin tuetumpaan asumiseen, siihenkin tulee olla oikeus. Laitosasumisen vä-

heneminen ei saisi vaikuttaa asukkaiden kokemaan turvallisuuden tunteeseen.  

Lähinaapuruus on melko uusi ja vielä tuntematon toimintamalli. Lähinaapuruuden 

voisi kuitenkin ajatella juontaneen juurensa asumisneuvonnasta ja asumisen tu-

kipalveluista, joita usein kutsutaan myös sosiaaliseksi isännöinniksi. Lähinaapuri 

pyrkii yhtä lailla auttamaan asukkaita arjessa ja sopeuttamaan heitä ympäristöön 

ja yksin asumiseen. Kehitysvammaisilla henkilöillä ei välttämättä ole taitoja vai-

kuttaa ja osallistaa itseään omaan elämäänsä. Lähinaapurin tarkoituksena on 

auttaa asukkaita lisäämään omaa osallisuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksia elä-

määnsä tutustuttamalla heitä muun muassa lähiyhteisöön ja ympäristöön.  

Osallisuutta voi vahvistaa parhaiten saamalla henkilölle osallisuuden kokemus, 

kokemus siitä, että hän voi vaikuttaa asioihin. Asukkaan tunne siitä, että hän on 

itse kykenevä toimimaan asian saavuttamiseksi, on tärkeää aktivoitaessa häntä 

liikkeelle. Lähiyhteisöön tutustuminen ja arkisten asioiden tekeminen asukkaiden 

kanssa lisää heidän varmuuttaan toimia itsenäisesti. Asukkaat saattavat toteuttaa 

naapurin kanssa tekemiään asioita aikaisempaa itsenäisemmin, kun asiat ja toi-

mintatavat ovat tulleet jo tutuksi ja turvalliseksi.  
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Eniten kehitettävää löytyy lähinaapurin ja tukikeskuksen yhteistyöstä. Tiedon-

kulku lähinaapurilta tukikeskukseen ja toisinpäin on melko vähäistä. Sen lisäämi-

nen lisäisi myös toiminnan tehokkuutta ja jakaisi tekemistä tasaisemmin asukkai-

den kesken. Välillä saman asukkaan kanssa on samana päivänä sekä lähinaa-

puri, että tukikeskuksen ohjaaja. Harvemmin se on asukkaalle itselleen ongelma, 

mutta muiden asukkaiden kannalta olisi hyvä jakaa tekemistä tasaisemmin. 

Tässä opinnäytetyössä nousi esiin samoja teemoja kuin syksyllä 2018 Saimaan 

ammattikorkeakoulussa järjestetyssä Naapurit-seminaarissa, jossa puhuttiin ke-

hitysvammaisten asumismuotojen kehittämisestä ja kehiteltiin erilaisia ideoita 

naapuritukitoiminnasta. Seminaarissa keskusteltiin ryhmissä aiheesta, ja jokai-

sesta ryhmästä nousi esiin yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja selkeiden toimin-

tamallien luominen lähinaapurille. Samat asiat nousivat esiin myös tässä opin-

näytetyössä. Samoin tiedon kulun kehittäminen erityisesti lähinaapurin ja tukikes-

kuksen välillä koettiin tärkeäksi.  

Laitosasumisesta siirtyy tuetun asumisen piiriin yhä enemmän ja yhä vaikeammin 

vammaisia asukkaita. Laitoksissa tukea on tarjolla vuorokaudenympäri ja henkilö 

siirretään laitoshoitoon yleensä vasta kun muut tukimuodot eivät vastaa hänen 

tarpeisiinsa. Laitosasumisen lakkauttaminen herättääkin paljon keskustelua tuen 

määrän riittävyydestä. Tukea täytyy siis olla kevyemmistä ratkaisuista huolimatta 

tarjolla riittävästi ja monipuolisesti asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uu-

sien asumismallien ja tukimuotojen kehittämiselle on tällä hetkellä kova tarve. 

Opinnäytetyö prosessi on ollut yhtä aikaa kiinnostava ja innostava, mutta myös 

turhauttava työn juuttuessa välillä paikoilleen. Lähdemateriaalin lukeminen on 

opettanut paljon etenkin osallisuudesta ja vaiherikkaasta tavoitteesta lopettaa ke-

hitysvammaisten laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Mielenkiinnolla jään 

odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Haastatteluissa tulosten muodostumisen kannalta monipuolisemmaksi nousivat 

työntekijöiden haastattelut. Asukkailta ei tullut paljon kehittämisideoita, eikä hei-

dän kanssaan päässyt keskusteluissa kovin syvälliselle tasolle. Samoja teemoja 

nousi kuitenkin esiin asukkaiden ja työntekijöiden haastatteluista, työntekijöiden 

haastatteluista vain runsaammin.  
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Haastatteluista jäin miettimään mitä olisi voinut toteuttaa toisin, jotta asukkailta 

olisi saanut mahdollisesti laajempia vastauksia. Kysyin paljon lisäkysymyksiä, 

mutta vastaukset tuntuivat olevan aina melko samoja. Jonkunlainen toiminnalli-

nen tuokio olisi voinut tuoda haastatteluun lisäintoa vastata mahdollisesti moni-

puolisemmin. Työntekijöiden haastatteluista sain kuitenkin hyvin materiaalia ja 

hyvinkin selkeitä kehittämisideoita.  
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           Liite 1   

 

Sosiaali- ja terveysala          Saatekirje asukkaalle 

   

Hyvä asukas    

 

Minä Emilia Karhu lähinaapurinne, teen tutkimusta lähinaapuruuden toimivuu-

desta Lentäjäntie 9 asukkaille. Onko lähinaapuruudesta hyötyä teille asukkaille 

ja kuinka te koette lähinaapuruuden? 

 

Tutkimusta varten haastattelen teitä asukkaita ryhmähaastatteluna. Tarkoituk-

sena on, että keskustellaan pienissä ryhmissä asumisesta samassa talossa lä-

hinaapurin kanssa. Keskustelun lisäksi saatte vastailla kysymyksiin kuvakkei-

den avulla, joten puhuminen ei ole välttämätöntä.  

 

Äänitän haastattelut ja kirjoitan ne myöhemmin tietokoneelle muistiin. Kukaan 

muu ei pääse haastatteluihin käsiksi. Haastattelumateriaalia käytetään vain 

opinnäytetyössä. Tutkimuksen valmistuttua äänitteet ja haastattelumateriaalit 

poistetaan. Tutkimuksen valmistuttua kukaan ei tiedä yksittäisiä vastauksianne 

kysymyksiin, eikä nimenne tule muiden tietoisuuteen missään vaiheessa.  

Jos teillä on kysymyksiä tai haluatte lisätietoa, niin ottakaa minuun lähinaapu-

riinne yhteyttä; laittakaa viestiä, soittakaa tai tulkaa kysymään. Saatekirje käy-

dään myös yhdessä suullisesti läpi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Emilia Karhu 

Sosionomi opiskelija, Saimaa AMK 
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                                                                                     Liite 2 

 

Sosiaali- ja terveysala                                                  Saatekirje työntekijälle 

Hyvä Eksoten työntekijä     

Olen sosionomi (AMK) opiskelija Saimaan ammattikorkeakoulusta ja teen opin-

näytetyötä osallisuudesta lähinaapuruudessa. Tutkimuksen tarkoituksena on sel-

vittää osallisuuden toteutumista lähinaapuruudessa. Lähinaapuruus on melko 

uusi toimintamalli, josta ei olla tehty vielä tutkimuksia. Siksi lähinaapuruus-mallin 

toimivuudesta on hyvä tehdä tutkimus toiminnan alkuvaiheessa, jotta tulevaisuu-

dessa mallia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. 

Haastattelu on vapaamuotoinen yksilöhaastattelu, jossa teiltä kysytään muuta-

mia ennalta laadittuja kysymyksiä. Haastattelu kestää arviolta puoli tuntia ja se 

voidaan toteuttaa toivomassanne paikassa. Halutessanne voin lähettää kysy-

mykset tutustuttavaksi etukäteen. Haastattelut äänitetään tutkimusta varten. 

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyjä tietoja hyödynnetään vain 

opinnäytetyön tekemiseen, minkä jälkeen kaikki tiedot tuhotaan. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Emilia Karhu 

Sosionomi opiskelija, Saimaa AMK 
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   Liite 3 

 

Haastattelulomake asukkaille 

Kuinka usein tapaat lähinaapuria? (päivittäin, 2-3 kertaa viikossa, kerran viikossa, 

pari kertaa kuukaudessa) 

Haluaisitko tavata lähinaapuria useammin? 

Kuvaile yksi kiva asia mitä olet tehnyt lähinaapurin kanssa? 

Kuvaile yksi epämieluisa asia mitä olet tehnyt lähinaapurin kanssa? 

Onko sinun helppo tulla kysymään apua tai seuraa lähinaapurilta? 

Oletko saanut tarvittaessa apua lähinaapurilta? 

Milloin olet ollut tyytyväinen tapaamisen sisältöön/siihen mitä tehtiin? 

Milloin olet ollut tyytymätön tapaamisen sisältöön/siihen mitä tehtiin? 

Mitä toivoisit tehtävän lähinaapuri tapaamisissa? 
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  Liite 4 

 

Haastattelulomake, Eksoten työtekijät 

Kiitos osallistumisestanne Lähinaapuri-tutkimukseen! Alla on kysymyksiä, joita 

voitte halutessanne miettiä ennen haastattelua. Haastattelu toteutetaan näiden 

kysymysten pohjalta. 

 

Miksi lähditte/organisaationne lähti alun perin mukaan Lähinaapuri- hankkee-

seen? 

Kuinka Lähinaapuri-toiminta on mielestänne lähtenyt käyntiin? 

Mikä on omien sanojenne mukaan Lähinaapurin tärkein tehtävä? 

Onko jotain mitä haluaisitte muuttaa tai lisätä toimintaan? 

Näettekö Lähinaapuri-mallin mahdollisesti laajentuvan tulevaisuudessa? 

 

Ystävällisin terveisin, 

Emilia Karhu 

Sosionomi opiskelija, Saimaan AMK 

emilia.karhu@student.saimia.fi 
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  Liite 5 

Sosiaali- ja terveysala      

 

SUOSTUMUS 

 

Opinnäytetyön nimi:  Lähinaapuruus osallisuutta tukemassa 

Opinnäytetyön tekijä:  Emilia Karhu 

Olen saanut riittävästi tietoa kyseisestä opinnäytetyöstä. Minulla on ollut mahdol-

lisuus esittää kysymyksiä ja saada kysymyksiini vastauksia. Suostun vapaaeh-

toisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen.  

 

 

_______________________________  

Aika ja paikka    

     

_______________________________  

Allekirjoitus     

 

_______________________________ 

Nimenselvennys 


