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1 JOHDANTO 

Carean sosiaalipalveluiden johtoryhmä päätti vuoden 2018 yhdeksi painopis-

tealueeksi asiakastyytyväisyyden mittaamisen. Käyttäjäasiakkaat ovat erita-

soisia kehitysvammaisia, ja heille tuotetaan sekä asumispalveluja että päivä- 

ja työtoimintaa. Tuen tarve vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämän 

opinnäytetyön toteutus painottuu asumispalveluihin. Carea liittyi osaksi Ky-

menlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotea vuoden 

2019 alusta. Kymsote tuottaa ja järjestää sote-palveluja Kymenlaaksossa ja 

sen tavoitteena ovat laadukkaat, ennaltaehkäisevät ja kustannustehokkaat 

palvelut sekä paras asiakaskokemus. (Tietoa Kymsotesta.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa selkeä ja toimiva asiakastyytyväi-

syyttä mittaava lomakekysely vaikeasti vammaisille. Lomakekyselyn toteutuk-

sen kautta on tavoitteena selvittää valitsemillamme menetelmillä, miten vaike-

asti vammaisilta henkilöiltä saa tuloksia asiakastyytyväisyyskyselyssä ja onko 

henkilökemioilla vaikutusta. Lomakkeen kehittäminen tehdään vanhan lomak-

keen pohjalta, ja kysymykset viittaavat asukkaiden arkeen sekä arjen mielek-

kyyteen. Toteutus suoritetaan vain osalle asukkaista Carean ennalta määrite-

tyissä yksiköissä. Työn valintaan vaikuttivat tekijöillä kiinnostus aiheeseen ja 

vammaistyön mielenkiinto yleisesti. Molemmilla on aiheeseen pohjatietoa 

opintojen ja työn sekä harjoittelujen kautta. Tulokset kiinnostavat myös ylei-

sesti ajatellen asiakastyytyväisyyden mittaamista vaikeasti vammaisilta. Saa-

daanko tuloksia ja miten niitä voidaan tulkita? 

 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä avataan yleisesti vammaisuutta ja tuo-

daan näkökulmia erilaisiin kommunikaatiomenetelmiin. Ihmisoikeudet käsitel-

tiin työssä myös usealta osa-alueelta. Tämä työ pohjautuu vahvasti yksilölli-

sen tuen laatukriteereihin, joita käsiteltiin monipuolisesti ja laajasti. Niitä toi-

meksiantaja toteuttaa lähtökohtaisesti työssään vammaisten parissa. 

 

 

2 VAMMAISUUS 

Vammaisuus on monisyinen määritelmä. Vammaisuus määritellään vammais-

palvelulain 2§ seuraavasti: “Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla 



7 

vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriu-

tua tavanomaisista elämän toiminnoista”. (Laki vammaisuuden perusteella jär-

jestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380.)  

 

Viimeisin virallinen kansainvälinen määritelmä vammaisuudesta on YK:n vam-

maissopimuksessa: ” Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen 

pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka 

vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräi-

sen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden 

kanssa”. (Vammaisuus 2018). 

 

Vammaisuus on historiallinen käsite, joka on ollut yhtä kauan kuin ihmisen 

koko historia. Käsitteet, nimitykset ja kohtelu ovat muuttuneet yhteiskunnalli-

sen arvomaailman mukaan. Ennen vammaisten kohtelu oli lähinnä julmaa, 

ala-arvoista ja syrjivää, eikä siinä painottuneet käsitteet osallisuus, yhdenver-

taisuus eikä itsemääräämisoikeus. Heitä kohdeltiin sairaina, yhteiskuntaan 

kuulumattomina ja heitä katsottiin alaspäin. Ennen siis painotettiin vammais-

ten kohdalla negatiivisia oireita, asioita sekä toimintakykyä eikä niitä, mitä on 

vielä jäljellä, ja miten niitä voisi hyödyntää. Käsite ”vammainen” on viime vuo-

sikymmenten saatossa muodostunut kokonaiskäsitteeksi invalidi-sanasta luo-

pumisen jälkeen. (Näkövammaisten liitto ry.) 

 

Vammaisuus on siis yhteiskunnan, yhteisöjen normien, historiallisten tilantei-

den sekä asenteiden määrittämää. Joten missä yhteydessä tahansa vammai-

suutta määritellään, se ei saa johtaa leimautumiseen eikä syrjintään. Jokainen 

henkilö tulisi nähdä itsenäisenä subjektina ja kohdella jokaista yhdenvertai-

sena toimijana yhteiskunnassa. Ennakkoluulot tulisi siirtää syrjään ja lisätä su-

vaitsevaisuutta sekä ajatusmaailmaa suuntaan, joka kehittäisi yhteiskuntaa 

tasa-arvoisemmaksi. (Nurmi-Koikkalainen 2017, 10.) Näitä arvoja toteuttaak-

seen, tulisi jokaisen huomioida ihmiset ympärillä ilman ennakkoluuloja ja 

asenteita. Vammaisuus ei ole itse aiheutettua, eikä sen moninaisuus ja piirteet 

ole kenellekään toiselle haitaksi. Vammaiset tulisi nähdä yhteiskuntaan kuulu-

vana tasavertaisena ”ryhmänä”. Ilman ennakkoluuloja voidaan päästä 

”ryhmä”-sanasta pois. 
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Jokainen vammainen henkilö on oikeutettu hänelle yksilöllisesti suunniteltuun 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain 7§ mukaan suunnitelma tu-

lee toteuttaa asiakkaan sekä mahdollisten läheisten tai edustajan kanssa yh-

teisymmärryksessä. Lisäksi asiakkaan toiveet on otettava huomioon ja kunni-

oitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Jos asiakas ei toimintakyvyn tai 

muun vajaavaisuuden vuoksi ole kykeneväinen osallistumaan oman suunnitel-

mansa toteutukseen, on osalliseksi ja tahtoa selvittämään otettava hänelle lä-

heinen ihminen tai virallinen edustaja. Näin saadaan vammaiselle henkilölle 

hänelle juuri oikeat palvelut ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. (Laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812.)  

 

Nykypäivänä vammaiset nähdään yhä vaan enemmän tasavertaisina yhteis-

kunnan jäseninä. Moni taho painottaa kaikkien yhdenvertaisia oikeuksia elää 

omannäköistä elämää. Tuleva lakiuudistus edistää palvelujen toimivuutta, ta-

savertaista kohtelua sekä osallisuutta. Vammaiset henkilöt saavat tukitoimilla 

elää normaalia elämää, ja heille tulee oikeutetusti antaa palvelut toimintakyvyn 

rajoitteiden mukaisesti. Erilaiset projektit tukevat tasavertaisuuden toteutu-

mista ja edistävät yhteiskuntaa toimimaan oikein kaikkia kohtaan. Tällaisia 

projekteja ovat muun muassa asumiseen liittyvä VIA-projekti (Vammaisten ih-

misoikeudet asumisessa) sekä Kehas-ohjelma (Kehitysvammaisten asumis-

ohjelma). Näiden ohjelmien avulla pyritään toteuttamaan asuminen jokaiselle 

sopivalla tavalla. Haasteina toteutumiselle ovat eriarvoiset kuntien resurssit, 

määrärahasidonnaiset palvelut, välttämättömien palveluiden puute sekä riittä-

mättömät asumisen erityispalvelut (esim. henkilökohtainen apua ja kotipalve-

lut). Projektien ja lakimuutosten avulla pyritään näitä epäkohtia muuttamaan. 

(Konttinen 2011.) 

 

2.1  Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisuus määritellään vaikeutena oppia ja ymmärtää uusia asioita. 

Se useasti rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista, ja sen aste voi vaihdella 

lievästä aina hyvin vaikeaan kehitysvammaan. Suomessa on noin 40 000 ke-

hitysvammaista, ja heistä jokainen on erilainen. Lievästi kehitysvammainen 

henkilö toimii monesti monella osa-alueella hyvin normaalisti ja omaa vain lie-

viä heikkouksia tai toimintavajeita. Vaikeasti vammainen henkilö tarvitsee mo-
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nesti tukea ja vahvaa ohjausta monella eri osa-alueella, niin fyysisellä kuin so-

siaalisella saralla. Viime vuosina on vaikeasti vammaiset ja monivammaiset 

nähty omana ryhmänään, jolla käytetään kansainvälisesti nimeä Profound 

Multiple Disabilities (PMD). Näitä on kokonaisuudessaan vammaisista noin 5–

10%. (Mitä kehitysvammaisuus on? 2018.) 

 

Suurin osa kehitysvammaisista asuu ryhmämuotoisesti. Asuminen voi olla oh-

jattua, jolloin henkilökunta on paikalla auttamassa ja ohjaamassa aamusta il-

taan, kun taas autetussa asumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuoro-

kauden. Tuetussa asumisessa henkilöllä on oma asunto, johon saa apua ja 

tukea. Monella kehitysvammaisella on toiveissa oma koti, mutta se ei aina ole 

mahdollista toimintakyvyn puitteissa. Monet tutkimukset ja kehityshankkeet 

osoittavat, että erityisryhmiin kuuluvat haluaisivat asua kuten muutkin. Tuettu 

asuminen mahdollistaa eniten oman rauhan ja oman ympäristön. Vahvemmin 

apua tarvitsevat saavat kuitenkin myös tehdä huoneestaan oman näköisen. 

(Asuminen.) 

 

Kehitysvamma-alan neuvottelukunta on ollut osana Kehas-ohjelmassa, jossa 

tarkoituksena on vammaisten henkilöiden laitosasumisen purkaminen vuoteen 

2020 mennessä. Periaatepäätöksen tavoitteiksi on asetettu seuraavia:  

 

1) vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja 

oikeuksien varmistaminen     

2) vammaisten lasten osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen 

3) palvelujen kehittäminen     

4) laitosasumisen lakkauttaminen 

5) osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 

 

Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut seurantaryhmän, jonka 

tarkoitus on seurata eri menetelmin toteutumista. Näistä koostui hyviä käytän-

töjä, joita on levitetty ympäri Suomea. Vuoden 2015 loppuun mennessä seu-

rannan tuloksista voi päätellä, että ohjelman tavoitteet ovat edenneet kohtuulli-

sesti. Tarkentavia kohtia ja toimenpiteitä on myös listattu, ja ne painottuvat 

muun muassa itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, palveluiden suunnitte-

luun ja palvelutarpeen arviointiin, asumisen monipuolistamiseen ja työntekijöi-



10 

den osaamiseen sekä lopulta laitosasumisen lakkauttamiseen. Näiden tavoit-

teiden takaraja on asetettu vuoteen 2020. (Laitoksesta yksilölliseen asumi-

seen 2015.)  

 

2.2 Vaikeavammaisuus 

Vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu ainoastaan lääkärin tai muun hoi-

tohenkilöstön arviointiin, vaan siinä tulee painottua toiminnallisten rajoitteiden 

kuvaaminen ja selvittäminen sekä pysyvyyden arviointi, joka pohjautuu vam-

maispalvelulakiin (2§). Terveydenhuollon puolella tapahtuvassa arvioinnissa 

otetaan huomioon yksilön toimintakyky ja sen vaikutukset normaaliin arkeen, 

arvio selviytymisestä laitoshoidon ulkopuolella sekä vamman kestosta ja toi-

minnallisten esteiden pysyvyydestä. Sosiaalihuollon puolen arviointi perustuu 

muun muassa asuinympäristöön, taloudelliseen tukeen ja palveluihin sekä yk-

silöllisesti arjessa selviytymiseen. Myös henkilön oma näkemys otetaan huo-

mioon mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella on oikeus kertoa oma näkemyk-

sensä vammaisuudesta. Kaikkea tulee aina arvioida suhteessa henkilön olo-

suhteisiin ja elinympäristöön. Jokainen arvio tapahtuu yksilöllisyyttä kunnioit-

taen. (Vaikeavammaisuuden arviointi 2018.) 

 

 

3 VAMMAISTEN IHMISOIKEUDET 

Vammaiset ovat maailmassa suurin ihmisryhmä, johon kohdistuu syrjintää. 

Tämä näkyy koulutuksessa, terveydenhuollossa sekä yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ilman ennakkoluuloja, syr-

jintää, poissulkemista tai väkivaltaa. Valitettavasti nämä edellä mainitut ovat 

vielä läsnä vammaisten ihmisten elämässä. Arviolta 15 prosenttia maailman 

väestöstä on jollain tavalla vammaisia. Jokaisella valtiolla, on moraalinen sekä 

oikeudellinen velvollisuus huolehtia, että jokainen maailmassa saisi tasavertai-

sen kohtelun väestöryhmästä huolimatta (Vammaisten oikeudet.) 

 

Vammaisuutta ja vammaisia ihmisiä on aiemmin käsitelty tutkimuksen koh-

teena sekä yhteiskunnallisena ongelmana (lääketieteellinen malli). Tämän jäl-

keen painopiste on siirtynyt ihmisten eriarvoistumiseen, joka seuraa yhteis-

kunnan rakenteista (sosiaalinen malli). Nykyään vammaisten ihmisten osalli-
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suus ja yhdenvertaisuus tulisi nähdä samanlaisena oikeutena kuin kenellä ta-

hansa suomalaisessa yhteiskunnassa (oikeudellinen malli). Käytännössä näi-

den toteutumiseen on vielä pitkä matka. (Konttinen 2011.)  

 

Suomessa on vuodesta 2011 toiminut Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-

mana ja Kynnys ry: hallinnoimana VIA-projekti, jonka tavoitteena on vammais-

ten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutuminen ryhmämuotoisen asumisen ar-

jessa. Toiminnan periaatteet pohjautuvat YK:n vammaisten henkilöiden oi-

keuksia koskevaan yleissopimukseen. Projektilla on paljon yhteistyökumppa-

neita, ja projektin pääperiaatteita on yhteistyöhakuisuus. Periaatteet tuodaan 

arjen tasolle asumisessa sekä ihmisoikeusnäkökulma asumispalveluiden käy-

tännön toteutukseen. Pääpaino on koulutuksessa, johon voivat osallistua niin 

alan ammattilaiset kuin omaiset ja itse vammaiset ihmiset. Koulutuksen lisäksi 

projekti edistää ihmisoikeuksia kartoittamalla arjessa ihmisoikeuksia ja työnte-

kijöiden kanssa pohtimalla oikeuksien nykytilaa ja parannusehdotuksia. (Pro-

jekti 2011.)  

  

Vammaisten ihmisten oikeuksia seurataan myös kansallisesti ja kansainväli-

sesti. Oikeusasiamies ja hänen toteuttamansa ”Vammaistiimi” ovat keränneet 

tietoa ja luoneet yhteistyökontakteja muun muassa EU:n CRPD-seurantame-

kanismin ja kansallisten seurantamekanismien tapaamisessa, Euroopan ko-

mission CRPD Work Forumiin ja CRPD-osapuolikokouksessa New Yorkissa. 

(Eduskunnan oikeusasiamies 2016, 68.)  

 

3.1 YK:n vammaisoikeussopimus 

Yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen pyritään lakimuutoksilla 

ja 13.12.2006 hyväksytyllä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalla 

yleissopimuksella. Kansainvälisesti sopimus astui voimaan 3.5.2008 ja Suo-

messa 10.6.2016. Suomi allekirjoitti sopimuksen jo vuonna 2007, mutta ratifi-

ointi saatiin päätökseen vuonna 2016. Sopimuksen keskeisiä periaatteita ovat 

yhdenvertaisuus, osallisuus ja itsemäärääminen sekä esteettömyys. Näiden 

periaatteiden vaikutukset näkyvät niin yleisellä, kuin yksilötasolla. (Vammais-

ten oikeudet.) 
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Vammaisoikeussopimus on laadultaan ensimmäinen vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskeva kansainvälinen asiakirja, ja se on oikeudellisesti sitova. 

Vammaisoikeussopimuksen tarkoitus ei ole perustaa uusia oikeuksia, vaan 

siinä varmistetaan ja vahvistetaan jo olemassa olevia muita kansainvälisiä ih-

misoikeussopimuksia ja niiden sisältöjä. Kaikki kohdat sopimuksesta eivät ole 

tähän päivään mennessä toteutuneet, vaikka aiemmin tehdyt vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevat ihmisoikeussopimukset niin määräävät. Näitä 

ovat muun muassa yhteiskunnalliset asenteet, vammaisten henkilöiden oikeus 

itsenäiseen elämään tai osallisuus yhteiskuntaan. Parempaan suuntaan ollaan 

yhteiskunnassa menossa, mutta se edellyttää sopijapuolien velvollisuutta to-

teuttaa kaikkia kohtia sopimuksessa. (Kuosma 2018, 39.) 

 

Tapio Kuosma (2018) käsittelee teoksessaan vammaisten oikeuksia monesta 

näkökulmasta ja kattavasti. Näkökulmat ja lähestyminen aiheeseen on asian-

tuntevaa, tarkkaa ja sen käsittely koostuu laajasti oikeuksiin ja niiden toteutu-

miseen. Kirjoittajan omakohtainen kokemus vammaisuudesta näkyy teok-

sessa, ja se on omistettu hänen vaikeasti vammaiselle pojalleen. Kirjoittaja toi-

voo teoksen auttavan lukijoita ymmärtämään ja käyttämään vammaispalveluja 

sekä tunnistamaan vammaisoikeudet niiden moninaisuudessaan. (Kuosma 

2018, 10–12.) 

 

3.2 Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuus on jokaisen ihmisen subjektiivinen oikeus, jolla taataan tasa-

arvoinen kohtelu riippumatta taustasta, vammasta tai esimerkiksi ihon väristä. 

Jokainen kuuluu yhteiskuntaa omana itsenään ja jokaisella on oikeus perus-

palveluihin, kuten koulutukseen ja terveydenhuoltoon. (Mitä yhdenvertaisuu-

della tarkoitetaan?.) 

 

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toiminta-

ohjelma vuosille 2018–2019 painottaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja kä-

sittää niitä alueita, joissa on parantamisen varaa ja kehitettävää. Lähtökohtana 

toimintaohjelmalle on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma hallituskausille 

2016–2019. Hallitusohjelmassa painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi 

muun muassa työllisyydessä ja kilpailukyvyssä. Hallituksen strateginen oh-

jelma määrittelee Suomen tulevaisuuden vision seuraavalla tavalla: ”Suomi 



13 

vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä 

voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus”. Tavoit-

teet ovat siis yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä. Jokainen 

otetaan huomioon ja jokaisesta pidetään huolta tasavertaisesti. Toimintaohjel-

man laatimisesta on vastannut VANE (vammaisten henkilöiden oikeuksien 

neuvottelukunta). VANE on toimintaohjelmaa varten kuullut eri vammaisjärjes-

töjä, sekä vammaisia ihmisiä ja saanut heiltä tietoa asioista, joita pitäisi edis-

tää. (Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, 20.) 

 

3.3 Tasa-arvo 

Tasa-arvo yhteiskunnassa on muutosvaiheessa. Tasa-arvo merkitsee jokai-

sen oikeutta tasavertaiseen kohteluun niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäse-

nenä. Suomessa tasa-arvolla yleensä viitataan sukupuolten väliseen tasa-ar-

voon ja Suomi on edelläkävijä sukupuolten välisessä tasa-arvossa sekä vaalii 

maailmanlaajuista sitoutumista tasa-arvoon. Suomi on maailman ensimmäi-

nen maa, joka on myöntänyt naisille täydet poliittiset oikeudet vuonna 1906. 

Tästä lähtien on tasa-arvoa kehitetty paremmaksi erilaisilla keinoilla ja toimilla. 

Muun muassa sosiaalipoliittisilla lakiuudistuksilla pyrittiin parantamaan naisten 

asemaa. Ensimmäiset askeleet kohti tasa-arvoa otettiin kuitenkin jo ennen 

Suomen itsenäistymistä. 1880-luvulla perustettiin ensimmäiset naisjärjestöt, ja 

niiden kautta ääni naisten oikeuksien puolesta vahvistui. Vuonna 1901 naiset 

saivat oikeuden opiskella yliopistossa. Kehitystä tähän päivään on tapahtunut 

vaiheittain, ja nykypäivänä naisten oikeudet opiskella eivät ole enää edes mie-

tinnän aiheena yhteiskunnassa. 1960-luvulla perustettiin ensimmäinen naisten 

ja miesten yhteisjärjestö Yhdistys 9 ja 1970-luvulla tasa-arvoistituutio kehittyi, 

kun vuonna 1972 perustettiin tasa-arvoasioiden neuvottelukunta. Kehitys jat-

kui tasaisena ja vuonna 1980 Suomeen saatiin ensimmäinen hallituksen tasa-

arvo-ohjelma. Vuonna 1987 tuli voimaan tasa-arvolaki, joka vaikuttaa myös tä-

näkin päivänä. (Suomi on sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä 2018.) 

 

Paljon on vielä tehtävää niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tasa-

arvo ei vieläkään toteudu kaikessa, missä sen kuuluisi toteutua, ja paljon on 

vielä kehitettävää. Lakimuutokset auttavat työssä, mutta jokaisen yksilön aja-

tus tasa-arvosta on vielä kehittämisen tasolla. Maailma ei ole vielä valmis, 

jotta kaikilla olisi samat oikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu. Näiden esteenä 
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ovat yhteiskunnan rakenteet, ennakkoluulot, asenneilmapiiri, sekä lähtökohtai-

sesti eriarvoiset mahdollisuudet. (Tasa-arvo.) 

 

3.4 Syrjintä 

Syrjintää vammaisia kohtaan on edelleen yhteiskunnassa. Vuonna 2015 voi-

maan tulleen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan syrjintäkiellon tarkoi-

tuksena on suojata vammaisia sellaiselta kohtelulta, joka saattaa heidät epä-

suotuisaan asemaan verrattuna muihin ihmisiin vain siitä syystä, että he ovat 

vammaisia. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään siis välillinen ja välitön syrjintä 

vammaisuuden perusteella. Tilanteita, joissa syrjintää tapahtuu, ovat aivan ar-

kipäiväisissä tilanteissa, kuten julkisessa liikenteessä, kauppa-asioinnissa 

sekä pankissa. Miten vammainen voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja 

ihmisten kanssa tulematta syrjityksi? Ongelma on asenteissa ja myös osal-

taan ympäristön rakentamisessa edelleen esteelliseksi. Ympäristön ja asentei-

den muutokset pyritään osaltaan myös lain nojalla saada toimivimmiksi. (Sel-

vitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa 2016, 45.) 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön teettämän “Vammaisena 

olen toisen luokan kansalainen”-selvityksen tulosten perusteella voidaan to-

deta, että nyky-yhteiskunnassa vammaiset kokevat edelleen paljon syrjintää ja 

asenneilmapiiriongelmaa. Tulokset osoittavat, että myös vamman asteella on 

merkitystä. Esimerkiksi Down-syndrooma vaikuttaa negatiivisemmin kuin pyö-

rätuolissa istuva liikuntavammainen. Mitä vähemmän jokaisen vammatyypin 

ihmisiä tapaa arjessa, sitä haasteellisempaa on heidän kohtaaminen. Sel-

vitykseen osallistui 426 henkilöä. (Selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista 

arjessa 2016, 46–47.) 

 

3.5 Esteettömyys 

Esteettömyys nähdään nykyään ihmisoikeutena ja se pohjautuu YK:n ihmisoi-

keussopimukseen. Esteettömyydellä tarkoitetaan yleensä rakenteellista ympä-

ristöä, ja sen rinnalla kulkee käsite saavutettavuus, joka puolestaan käsittää 

tiedonsaantia ja kommunikaatiota.  
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YK:n vammaisoikeussopimuksen artiklat, erityisesti artikla 9 tulkitaan esteettö-

myyden kautta. Sosiaalinen esteettömyys viittaa ihmisiin ja ihmisen ympäris-

töön. Fyysinen esteettömyys viittaa rakennettuun ympäristöön ja kuljetuspal-

veluun. Henkisellä esteettömyydellä viitataan tiedostettuihin ja tiedostamatto-

miin asenteisiin. Näiden kaikkien osa-alueiden kautta tarkastellaan esteettö-

myyttä ja sen vaikutusta yhteiskunnassa. Esteettömyysartikla 9 on hyvin mer-

kittävä kohta ihmisoikeussopimuksessa ja sen kautta myös yritykset ja yhtei-

söt tuottavat palveluja ja siten ovat velvollisia ottamaan huomioon vammaiset 

ihmiset ja esteettömyyden osatekijät. (Gustafsson 2015.) 

 

 

4 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Vammaispalveluja ohjaavat vammaispalvelulaki 380/1987, sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 sekä kehitysvammalaki 519/1977. Näistä ensisijainen on sosiaali-

huoltolaki. Sen tarkoitus on turvata vammaisille riittävät palvelut ja tukitoimet. 

Jos ne eivät ole riittäviä, palvelut järjestetään vammaispalvelulain mukaisesti. 

(Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö.) Muita lakeja, jotka ohjaavat vam-

maisten ihmisten toimintaa, palveluja, sekä oikeuksia ovat Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812), sekä jo aikaisemmin mainittu 

YK:n vammaisoikeussopimus. Näiden lakien puitteissa tulisi taata jokaiselle 

ihmiselle hänen tarvitsemansa palvelut ja oikeudet. (Itsemääräämisoikeus ja 

lainsäädäntö 2017.) 

 

Hallitus on esittänyt 27.9.2018 lakimuutoksen, jossa vammaispalvelulaki ja ke-

hitysvammalaki uudistetaan ja niistä muodostetaan yksi yhtenäinen erityispal-

veluja koskeva laki, jonka voimaantulo olisi vuonna 2021. Lain tarkoitus on tur-

vata jokaiselle vammaiselle riittävät ja yksilölliset palvelut sekä parantaa vam-

maisen henkilön osallisuutta ja itsemäärämisoikeutta. (Uusi vammaispalvelu-

laki 2018.) 

 

 

5 YKSILÖLLISEN TUEN LAATUKRITEERIT 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK on kehitysvamma-alan 

järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunnan tarkoi-
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tuksena on edistää vammaisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä va-

linnan mahdollisuutta. Periaatteet perustuvat YK:n vammaisten ihmisten oi-

keuksia koskevaan yleissopimukseen. (KVANK esittely.) Yhtenä tärkeänä pe-

rustana toiminnalle ovat yksilöllisen tuen laatukriteerit. Ne on laadittu erityi-

sesti asumista tukeville palveluille, mutta ovat soveltuvia myös muiden palve-

luiden määrittelyyn ja arviointiin. Kriteeristön osa-alueita on kuusi, ja niitä kaik-

kia katsotaan kolmesta eri näkökulmasta: yksilön taso, palvelujen tuottamisen 

ja järjestämisen taso sekä valtakunnallinen taso. Avainasemassa ovat käsit-

teet asunto ja yksilöllinen tuki. (Yksilöllisen tuen laatukriteerit 2011.)  

 

5.1 Yksilölliset palvelut 

Yksilöllisissä palveluissa yksilön tasolla mahdollistetaan osallisuus, hyvä 

suunnittelu sekä päätöksenteko. Jokaisella on oikeus valita, missä asuu ja ke-

nen kanssa sekä suunnitella palvelut yksilöllisesti sopiviksi palvelujärjestelmän 

mukaisesti. Tukien ja palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa voidaan 

käyttää apuna myös asiakkaan hyvin tuntevaa edustajaa, jotta jokainen kohta 

huomioidaan oikeudenmukaisesti. Yksilön tasolla palvelut tukevat jokaisen 

oman näköistä elämää, joissa korostuvat elämäntyyli ja -tapa. Tärkeä huomio 

on myös, että päivittäisissä toimissa korostuvat juuri elämäntapavalinnat, eikä 

henkilökunnan työvuorot. Lähtökohtana on siis asiakaslähtöinen toiminta jo-

kaisessa osa-alueessa ja joka päivä.  

 

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tasolla palvelusuunnittelu sekä 

avun ja tuen tarpeen arviointi tulee aina tehdä yksilöllisyys huomioiden läheis-

ten tai mahdollisen edustajan kanssa yhteistyössä. Palvelujen sisältö tehdään 

näkyväksi ja sisältö kuvataan selkokielellä tai mahdollisesti muilla kommuni-

kaatiota tukevilla tavoilla. Henkilökunnan työajat perustuvat ensisijaisesti asi-

akkaiden tarpeisiin, huomioiden kuitenkin työaikalain. Tähän tasoon sisältyvät 

myös hankintamenettelyt sekä vuokrien ja ylläpitomaksujen tärkeät kohdat. 

Näitä ovat muun muassa piilotetut kustannukset. Yksilöllisessä tuessa turva-

taan muutakin kuin välttämättömän avun tarve kotona. Toiminta kodin ulko-

puolella, muun muassa henkilökohtainen asiointi sekä vapaa-ajan toiminta, 

osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan niin halutessaan sekä päivittäi-

nen ulkoilu. Näissä laatua arvioidaan asiakaskokemusten perusteella. Asiak-

kaalle on kerrottu, miten palautetta voi antaa ja miten epäkohtiin voi puuttua. 
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Palveluiden laatua arvioidaan säännöllisesti, ja on palveluiden tuottajan vas-

tuulla, että palaute huomioidaan ja toimintaa sekä palveluja kehitetään. 

 

Valtakunnallisen tasolla huomioidaan lait, ohjeet sekä laadunvalvonta ja 

näin saadaan yhdenvertainen laatu palveluille. Laatukriteerien toteutumista 

seurataan monelta eri taholta, muun muassa valvontaviranomaisten ja kunnan 

edustajan taholta. Myös asukas itse mahdollisesti valvoo omalta osaltaan to-

teutumista. Lainsäädännöllä mahdollistetaan muun muassa henkilökohtainen 

budjetointi ja palvelusetelin käyttö. Tällä tasolla huomioidaan myös, että 

asunto ja palvelu on erotettu toisistaan, ja ne käsitellään molemmat erikseen 

valtakunnallisen seurannan ja tilastoinnin mukaisilla käsitteillä. (Yksilöllisen 

tuen laatukriteerit 2011, 6–9.) 

 

5.2 Tuettu päätöksenteko 

Tässä osiossa yksilön tasolla painopiste on palveluilla, päätösten ymmärret-

tävyydellä sekä valinnanvapaudella. Asiakkaan tulee saada tietoa eri palve-

luista hänelle ymmärrettävällä tavalla, mahdollisesti selkokielellä, kuvakommu-

nikaatiolla tai tulkin avulla. Jokaisesta tarjottavasta palvelusta asiakkaalla on 

oikeus valita itselleen sopiva. Valinnan tekemiseen sekä päätöksen tekoon on 

mahdollista saada apua ja tukea, jotta vältytään valintojen riskeiltä sekä mah-

dollisilta seurauksilta. Päätöksenteossa asiakas saa käyttää myös läheisen, 

puolueettoman tukihenkilön tai edustajan apua. 

 

Tuetussa päätöksenteossa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tasolla 

palveluprosessit on kehitetty niin, että asiakas voi osallistua siihen aina suun-

nittelusta arviointiin omien kykyjensä mukaan. Asiakkaan käyttämä kommuni-

kaatiomenetelmä on käytössä arjessa niin, että kommunikointi on sujuvaa ja 

luontevaa ja että asiakas tulee ymmärretyksi. Palvelua tuottavan organisaa-

tion tiedot ja dokumentit ovat selkokielitetty tai muuten kuvattu niin, että asia-

kas ymmärtää ja täten pystyy osallistumaan.  

 

Valtakunnallisella tasolla on asiakkaan kuulemisen turvaa voimassa oleva 

lainsäädäntö. Näin myös varmistetaan asiakkaan oikeus tuettuun päätöksen-

tekoon. Valtakunnallisesti koulutusjärjestelmä takaa osaavan ja ammattitaitoi-
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sen henkilökunnan, joka pystyy vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tuen tarpei-

siin. Jokaisen organisaatio huolehtii osaltaan, että paikalla on riittävästi osaa-

vaa henkilökuntaa. (Yksilöllisen tuen laatukriteerit 2011, 10–12.) 

 

5.3 Kunnioittava kohtelu 

Kunnioittava kohtelu on yhtenä tärkeimpänä osa-alueena näistä laatukritee-

reistä. Sen tärkeys näkyy yksilön tasolla itsemääräämisoikeuden toteutumi-

sena kaikissa tilanteissa. Henkilökunnan vastuun kantaminen ja huolehtiminen 

tulee toteutua arjessa. Jokaisen yksityisyys tulee olla turvattu ja terveydentilan 

sekä turvallisuuden ylläpitäminen tulee olla päivittäistä seurantaa ja havain-

nointia. Asiakkaan kuunteleminen ja tiedon antaminen tulee olla näkyvää ja 

kunnioittavaa.  

 

Organisaation työskentelytapoihin kiinnitetään huomiota, ja sen kulttuuri tukee 

asiakkaan kunnioittavaa sekä arvostavaa kohtaamista. Palvelujen järjestämi-

sen ja tuottamisen tasolla tämä tarkoittaa intimiteetin, autonomian sekä itse-

määräämisen toteutumista. Intimiteetti tulee suojata jokaisessa tilanteessa, 

jotta se ei vaarannu. Asiakas ei aina itse pysty kertomaan, mikä on hänelle 

tärkeää. Henkilökunnan tulee tietää, missä raja menee ja miten intimiteetti to-

teutetaan ja suojataan. Autonomian merkitys korostuu valinnoissa ja päätök-

sissä, joita asiakkaalla on oikeus tehdä itse. Jokaista päätöstä tai valintaa ei 

asiakas välttämättä pysty itse tekemään, mutta hänelle on annettava siihen 

mahdollisuus. Myös kyky toimia päätösten mukaan liittyy autonomiaan. Itse-

määrääminen kulkee rinnakkain autonomian kanssa, ja sen merkitys on mit-

tava ajatellen asiakastyötä. Jokaisen itsemääräämistä tulee kunnioittaa, mutta 

sitä osaltaan joudutaan myös rajaamaan. Erilaiset rajoitustoimenpiteet kuulu-

vat sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ne tulee jokainen tapaus erikseen perus-

tella, raportoida sekä käsitellä asian mukaisella tavalla. Jokaisesta rajoitustoi-

menpiteestä tulee jäädä jälki. 

 

Sosiaalialan eettiset periaatteet ovat tärkeässä osassa tehtävää työtä. Ne 

määritellään valtakunnallisella tasolla, ja niiden valvonta on tarkkaa. Etiikan 

toteutuminen työssä näkyy asiakkaan oikeudenmukaisena kohtaamisena. 

Lainmukaisuus ei aina takaa oikeudenmukaista kohtelua, siksi tarvitaan vah-
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vaa ammattietiikkaa (Ammattietiikka) tukemaan arjen valintoja. Lainsäädän-

töön on kirjattu vahvat säädökset asiakkaan kunnioittavasta kohtelusta. (Yksi-

löllisen tuen laatukriteerit 2011, 13–15.) 

 

5.4 Lainmukaiset palvelut 

Perustuslaissa on määritelty jokaisen kansalaisen perusoikeudet hyvään elä-

mään. Näitä ovat oikeus asuinpaikan valintaan, liikkumiseen, kohteluun sekä 

muun muassa toimeentulon turvaamiseen. Nämä kohdat huomioidaan yksi-

lön tasolla katsottuna laatukriteereissä. Sosiaalihuollon asiakaslain 2. luvun 

puitteissa edellytetään asiakkaan osallisuutta suunnitteluun, kuulemiseen, toi-

veisiin sekä omaan etuun päätöksenteossa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812). Palvelujen ja tukitoimien järjestämi-

seen on myös omat asetuksensa laissa. Niissä palvelujen tulee edistää yh-

denvertaista elämää yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa haittoja 

ja esteitä, jotka aiheutuvat vammaisuudesta. Palvelujen tulee myös vastata 

yksilöllistä avun tarvetta. 

 

Organisaatiot toimivat lain puitteissa, ja niitä ohjaa monta eri lakia. Palvelujen 

järjestämisen ja tuottamisen tasolla lainmukaisia palveluja ohjaavat muun 

muassa vammaispalvelulaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista sekä perustuslaki. Jokainen organisaatio huolehtii, että jokainen toi-

mii lain vaatimilla edellytyksillä ja ihmisarvoa kunnioittavasti. 

 

Valtio budjetoi määrärahat laadukkaaseen asumispalveluun. Sekä kunnilla 

että valtiolla on oikeus tiedottaa määräyksistä sekä valvonnasta riittävästi 

sekä ymmärrettävästi. Kehittämistyön ja siihen käytettävien resurssien tulee 

olla riittäviä ja valvonnan tapahtua yhdenmukaisilla kriteereillä. Nämä edellä 

mainitut kohdat huomioidaan lainmukaisissa palveluissa valtakunnan tasolla. 

(Yksilöllisen tuen laatukriteerit 2011, 16–19.) 

 

5.5 Ihmisoikeuksien turvaaminen 

Jokaisen henkilön ihmisoikeudet tulee olla turvattuna, ja niitä seurataan laatu-

kriteereissä yksilön tasolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen kautta. Niissä on huomioitu 6 eri artiklaa ja niiden sisältö pai-

nottuu oikeuksiin, ihmisarvoon sekä koskemattomuuteen. 
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Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tasolla kunnallisten päätöksenteki-

jöiden sekä toimijoiden tulee tuntea YK:n vammaissopimus sekä osata sovel-

taa sitä päätöksissä ja käytännön toteutuksessa. Palvelujen tuottajat noudatta-

vat näitä samoja normeja. Näiden toimijoiden vastuulla on tiedottaminen ja 

valvominen, että oikeudet toteutuvat. 

 

Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, ja se on laatukriteeteissä val-

takunnallisella tasolla. Laatukriteerit on tehty vuonna 2011, joten sen jälkeen 

on tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan ja nyt voidaan käytännössä 

seurata tämän osa-alueen toimivuutta. Myös lainsäädäntöä on uudistettu pa-

rempaan ja sen toimivuutta seurataan. Resursseja palvelujen tuottamiseen 

mitataan ja tarvittaessa muutetaan. Näissä mittareina asiakkaiden toiminta-

kyky sekä arjen toimivuus. (Yksilöllisen tuen laatukriteerit 2011, 20–22.) 

 

5.6 Osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 

Tässä luvussa tarkastellaan asioita yksilön tasolla ja yksilön kautta. Miten 

asiakas osallistuu ja toimii ja mitkä asiat vaikuttavat toimintaan? Jokaisella on 

oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja harrastuksiin. Ne tulee to-

teuttaa asiakkaan toimintakyvyn mukaan ja ohjata asiakasta oikeisiin valintoi-

hin ajatellen hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Asiakasta tuetaan ja autetaan ta-

paamaan ystäviä ja läheisiä ja annetaan mahdollisuus vapaa-ajan toimintoi-

hin. Henkilökunnan tuki auttaa asiakasta osallistumaan yleisiin palveluihin, ja 

niitä opastetaan käyttämään. 

 

Jokainen kuntalainen on yhdenvertaisessa asemassa käyttämään julkisia pal-

veluja, joten esteettömyys tulee huomioida palvelujen järjestäjien ja tuotta-

jien toimesta. Palvelut järjestetään niin, että niitä on riittävästi ja henkilökun-

nan resurssit ja työnkuva on huomioitu ja määritetty toimiviksi. Jokaisella on 

oikeus myös mielekkääseen työhön ja päivätoimintaan, joten sen mahdollista-

minen asiakkaille on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.  

 

Valtakunnallisella tasolla lakien merkitys on palveluiden saatavuuden, käy-

tettävyyden sekä laadun valvonnassa tärkeä painopiste. Jokaisella on oikeus 
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valita asuinpaikkansa ja lähiyhteisönsä, joten ne tulee järjestää oikeudenmu-

kaisilla toimilla. Valtion ja kuntien on järjestettävä myös tilat ja palvelut niin, 

että ne ovat esteettömiä ja saavutettavuus eri näkökulmista kaikille sopivia. 

Näin turvataan jokaisen osallisuus lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. (Yksi-

löllisen tuen laatukriteerit 2011, 23–25.) 

 

 

6 KOMMUNIKAATIOMENETELMÄT 

Tässä luvussa käymme läpi yleisimpiä kommunikaation apuvälineitä ja kom-

munikaatiomenetelmiä. Menetelmien tarkoitus on tukea kommunikaatiota ja 

auttaa puhevammaista tulkitsemaan omia mielipiteitä sekä toiveita. Koska 

kommunikaatio on tavoitteellista sekä tietoista viestintää, on eri menetelmien 

kautta mahdollisuus tuottaa tasavertaista kommunikaatiota kahden tai useam-

man ihmisen välillä. (Kommunikaatio ja vuorovaikutus.) 

 

6.1 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan ihmisten välistä kommunikaatioita. Jos toinen 

osapuoli ei pysty ilmaisemaan itseään sanoin, on olemassa puhetta tukevia ja 

korvaavia menetelmiä, jolloin ihminen voi olla vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Vuorovaikutustilanteessa on hyvä muistaa erilaisia keinoja, joilla saa-

daan vuorovaikutustilanteesta luonteva ja selkeä. Helen Prosserin ja Jo Brom-

leyn Interviewing People with Intellectual Disabilities -artikkelissa (1998, 114–

115) tuodaan esille 10 kohtaa, jotka huomioiden voi saada hyvän vuorovaiku-

tustilanteen. 

 

1. Käytä lyhyitä sanoja ja lauseita, yksinkertaista lausetta tarpeen vaa-

tiessa. 

2. Käytä lauseita, joissa ei ole monia sivulauseita. 

3. Käytä aktiiviverbejä passiiviverbien sijaan. 

4. Käytä preesens-aikamuotoa aina kuin mahdollista. 

5. Vältä kysymyksiä, joissa on abstraktisia käsitteitä. 

6. Vältä kielteisessä sävyssä olevia johdattelevia kysymyksiä. 

7. Vältä erikoiskieltä ja slangisanoja 

8. Vältä kuvailevaa kieltä. 

9. Varmista haastateltaville esitettävien kysymyksien ymmärrettävyys. 
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10. Vältä puhekielen käyttöä, erityisesti omien maneerien käyttöä. 

 

Näiden kohtien avulla vuorovaikutustilanteesta saadaan tasavertainen, toista 

kunnioittava sekä ymmärrettävä. Tarkoitus on molempien puolesta toteuttaa 

aitoa ja selkeää keskustelua selkeää yksinkertaista dialogia. Jokainen kohta 

muodostaa omalta osaltaan tärkeän kohdan onnistuneeseen vuorovaikutuk-

seen. 

 

Oiva on vuorovaikutusmalli, jonka kehittäjänä on toiminut kehitysvammaliiton 

Tikoteekki. Tikoteekki on luonut Lovit- osaavan kumppanuuden viisi element-

tiä, joilla jokainen onnistuu tasavertaisessa vuorovaikutuksen luomisessa.  

 

1. Ole läsnä ja keskity häneen 

2. Odota ja anna tilaa hänen kommunikaatioaloitteelleen 

3. Vastaa hänen viestintäänsä 

4. Mukauta omaa ilmaisuasi niin, että löydätte yhteisen kielen 

5. Tarkista, että ymmärrätte toistenne viestit ja haluatte jatkaa vuorovaiku-

tusta 

 

Läsnäolo vaikeasti kehitysvammaisen on vaikea aina itse ottaa kontaktia, jol-

loin kontaktin luominen jää usein osaavan henkilön vastuulle. Positiivisella 

asenteella, hymyllä, kosketuksella ja vartalon asennolla voi ilmaista läsnäoloa 

ja kiinnostusta. Tärkeää on osata havainnoida toisen kiinnostuksen tai halun 

vuorovaikutukseen. 

Odottaminen. Tasavertaisessa vuorovaikutuksessa on molemmilla aikaa 

tehdä tasapuolisesti aloite. On siis tärkeää antaa vaikeasti puhevammaiselle 

aikaa ja osoittaa, että on kiinnostunut vastapuolen ajatuksista ja on aikaa, ettei 

toisen tarvitse kiirehtiä.  

Vastaaminen. On tärkeää huomioida vaikeasti puhevammaisen viestejä. Ne 

voivat olla pieniä silmän liikkeitä tai äännähdyksiä. On tärkeää osoittaa vasta-

puolelle, että hän tulee kuulluksi ja nähdyksi, mikä lisää vaikeasti puhevam-

maisen halua olla vuorovaikutuksessa vastapuolen kanssa. 

Ilmaisun mukauttaminen. On tärkeää löytää yhteinen kieli. Vaikeasti puhe-

vammainen käyttää olemuskieltä. Hengitys, ilmeet, äänensävy, kehon liikkeet, 

ilmeet ja eleet kertovat vaikeasti puhevammaiselle paljon. On tärkeää myös 
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hidastaa puhetta, korostaa ja toistaa tärkeitä asioita lauseessa ja pitää lau-

seen rakenne mahdollismman lyhyenä ja yksinkertaisena, jolloin viesti on sel-

keämpi ja ymmärrettävämpi. 

Tarkistaminen. Kun keskustelee vaikeasti puhevammaisen kanssa, on tärkeä 

välillä pitää taukoja ja varmistaa, tuliko itse ymmärretyksi tai haluaako kump-

pani keskustella juuri tällä hetkellä. On tärkeää, että kumppani varmasti ym-

märtää ja muokkaa omaa viestintää niin, että myös vastapuoli ymmärtää hä-

nen viestintäänsä. (Oiva-vuorovaikutusmalli 2018.) 

 

On tärkeää olla aidosti läsnä, kiinnostunut ja antaa vuorovaikutustilanteelle ai-

kaa. Näin siitä saadaan luonteva ja molemmille mieluinen kokemus. Positiivi-

set kokemukset vuorovaikutuksessa antavat puhevammaiselle rohkeutta olla 

vuorovaikutuksessa ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Vuorovaikutuk-

sessa on tärkeää kuunnella, mitä toisella osapuolella on asiaa. Vaikka hän ei 

osaisi kertoa sitä puheen tai puheviestinnän avulla, on jokaisella oikeus kom-

munikoida osaamallaan tavalla. 

 

6.2 AAC-ohjaus 

AAC (Augmentative and Alternative Communication) tarkoittaa puhetta tuke-

vaa ja korvaavaa kommunikointia. Sillä voidaan korostaa puheilmaisussa tär-

keiden avainsanojen merkitystä tai korvata puheilmaisu muulla kommunikaa-

tiokeinolla. AAC–ohjaus on tarkoitettu perheille, joissa perheenjäsen tarvitsee 

sanallisen kommunikaation lisäksi muita kommunikaatiomenetelmiä tukemaan 

vuorovaikutusta. Sairaala järjestää perheille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle 

koulutuksia, jotka voidaan räätälöidä kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

(Puhetta korvaava kommunikointi 2017.) 

 

Puheentuoton häiriöitä on erilaisia. Ne perustuvat puheen ja kielen tuottamista 

säätelevien hermoratojen toiminnan poikkeavuuteen, ja ne ilmenevät jo var-

haisessa lapsuudessa. Kehityksellisessä häiriössä (dysfasia), on vaikea tuot-

taa ja ymmärtää puhetta. Kielellisessä häiriössä taas puheenkehitys viivästyy, 

ja usein on ongelmia myös motorisessa kehityksessä. Kuitenkin henkilöt ovat 

älyllisesti normaaleja tai usein jopa erittäin lahjakkaita. Kielellisen ilmaisun häi-

riössä lapsella saattaa olla hyvinkin suppea sanavarasto tai hän ei muista sa-
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noja. Hänellä saattaa olla myös vaikeuksia muodostaa pitkiä lauseita. Kielelli-

sen ilmaisun ja vastaanoton häiriössä on samanlaisia oireita kuin kielellisen il-

maisun häiriössä. Lisäksi voi olla vaikeus ymmärtää tietynlaisia sanoja tai lau-

seita sekä aika- ja tilakäsitteitä. Ääntämishäiriössä (fonologinen häiriö) on vai-

keuksia äänteiden käyttötavassa tai tuottamisessa. Häiriöstä kärsivä saattaa 

jättää äänteitä pois tai korvata kirjaimia toisella, esimerkiksi k:n korvaaminen t 

-kirjaimella. Änkyttäminen taas vaikeuttaa puheen sujuvuutta. Änkyttämisestä 

kärsivä henkilö saattaa toistaa tiettyjä äänteitä tai tavuja. Henkilöllä saattaa 

tulla äännähdyksiä tai hän korvaa vaikeita sanoja kiertoilmaisuna. (Puheen ja 

kielenhäiriöt lapsella 2018.) 

 

AAC kattaa joukon erilaisia puhetta korvaavia kommunikaatiotapoja. Osassa 

tarvitaan apuvälineitä, kuten blisskieli ja kuvakommunikaatio. Näillä voidaan 

myös tukea puhetta, jos puheen tuotossa on ongelmia. Jos puheen tuoton häi-

riötä sairastava osaa kirjoittaa, on siihen olemassa apuvälineitä ja ohjelmia. 

Ne muokkaavat kirjoituksen puheeksi. Näitä ovat esimerkiksi puhelaite, jossa 

on valmiiksi nauhoitettuja ja lyhyitä viestejä. Kommunikaatiolaitteeseen voi kir-

joittaa viestejä, joita lukea näytöltä tai kuunnella kirjoitetun viestin puhesynteti-

saattorin lukemana. Myös tabletteihin on ladattavissa ohjelmia, joka muuntaa 

viestit puheeksi. Esimerkiksi ClaroSpeak, jonka voi ladata ilmaiseksi Anroid 

tablettiin tai IPadiin. (Kommunikointi apuvälineellä 2019.) 

 

Myös kehonkieli on tärkeä apuväline kommunikaatiossa. Ilmeet, äänensävyt, 

eleet ja tunteet ovat tärkeitä keinoja tehostaa asiaa kommunikaatiossa. Sosi-

aalishaptinen kommunikaatio on Riitta Lahtisen ja Russ Palmerin kehittämä, ja 

se perustuu kosketuksen käyttöön viestinnässä joko liikkeiden avulla tai piirtä-

mällä. Niillä voidaan ilmaista mm. kasvojen ilmeitä, tunnetiloja ja sosiaalisia pi-

kaviestejä. (Eleilmaisu ja olemuskieli viestinnässä 2018.) 

 

6.3 Kuvat kommunikaatiossa 

Sanallista kommunikaatioita voidaan tukea erillisiä kuvia käyttämällä. Kuvien 

käyttöä suositellaan jo lapsesta lähtien, kun huomataan, että puheenkehityk-

sessä on haasteita. Kuvien käytön yhteydessä sanallinen viestintä usein vähe-

nee, mikä usein helpottaa tärkeiden asioiden sisäistämistä.  
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On tärkeää, että kuvat ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Kuvia voidaan 

käyttää musta–valkoisina, mutta värit tehostavat niitä.  

 

 

            

Kuva 1.             Kuva 2. 

                    

Kuva 3.           Kuva 4. 

 

 

Kuvien tulee olla värikkäitä, selkeitä ja helposti tulkittavia. Eri tunnetilojen ja 

paikkojen hahmottaminen kuvien avulla antaa mahdollisuuden saada helpom-

min vastauksia, kun vuorovaikutuksessa ei toisella osapuolella ole mahdolli-

sesti puhetta lainkaan. Kuvien käyttäminen antaa myös merkityksen kysymyk-

sille ja auttaa vuorovaikutustilanteessa sanojen tukena. (Kuvat kommunikoin-

nissa 2017.)  

 

Kuvien käyttö opinnäytetyön toteutuksessa antoi haastateltaville mahdollisuu-

den ymmärtää kysymykset paremmin sekä tuottaa vastauksia. Kuvat selkeytti-

vät haastateltaville mihin aiheeseen kysymykset liittyivät. Kuvien käyttö lisäsi 

myös mielekkyyttä. 
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6.4 Tukiviittomat 

Yksi kommunikaatiomenetelmä puheen tukemiseen on tukiviittomat. Ne ovat 

yksittäisiä viittomakielen sanoja, joilla korostetaan tärkeiden sanojen merki-

tystä puheen rinnalla. Tukiviittomat ovat tukemassa puheen ja kielen kehi-

tystä. Toisilla ne jäävät pois iän myötä, kun taas toisilla niistä tulee pysyvä 

kommunikoinnin keino. Tukiviittomien käyttöä hyödynnetään myös vammais-

ten kohdalla tukemaan ymmärrystä ja tärkeitä kohtia keskustelussa. Vaikka tu-

kiviittomat ovat erityisesti lapsilla varhaisen kommunikaation keinoja ymmärtä-

miseen, voivat ne olla käytössä myös aikuisilla puheen ymmärtämisen tukena.  

 

Tukiviittomat sopivat parhaiten henkilöille, joilla käden motoriikka toimii ja ylä-

raajojen hyödyntäminen on mahdollista. Näin henkilö itse pystyy tuottamaan 

viittomia. Myös käsien liikkeiden havaitseminen ja tulkitseminen toisen ihmi-

sen tuottamana on tukiviittomien toimivuuden edellytys. Rakenteellisesti tuki-

viittomat eroavat viittomakielestä sen rakenteen puolesta. Tukiviittomissa yk-

sittäinen sana tuotetaan aina puhutun kielen mukaisessa järjestyksessä. (Tu-

kiviittomat kommunikoinnissa 2019.) Erilaiset sivustot tuottavat videoita ja tuki-

materiaalia, joita voi hyödyntää tukiviittomien oppimisessa. Materiaalit ovat 

erinomaisia käytettäväksi omaan oppimiseen ja niiden kautta voi oppia siirtää 

eteenpäin sitä tarvitseville. (Tikoteekin toiminta 2018.) 

 

Tämän opinnäytetyön toteutuksessa oli käytössä muutamia tukiviittomia. 

Asukkaiden toimesta tapahtuvia viittomia käytettiin ilmaisemaan viestiä haas-

tattelijoille sekä mielipidettä. Kaikkia viittomia eivät haastattelijat ymmärtäneet, 

koska sanoja ei tullut viittomien tueksi. Viittomat olivat siis käytössä asukkaan 

arjessa, mutta kaikki eivät tulleet haastattelijoiden tietoon, jotta olisimme ym-

märtäneet, mistä oli kyse. Tämä johtui osaltaan myös siitä, ettei haastattelijoi-

den tukiviittomien tuntemus ollut laajaa.  

 

 

7 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

Asiakastyytyväisyystuloksia kartoittamalla voidaan parantaa asiakaslähtöi-

syyttä. On tärkeää muokata asiakkaiden tarpeet toimiviksi ja palvelut yksilölli-

siksi. Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää ottaa huomioon myös asiakkaan 

menneisyys, jottei palvelut täysin muuttuisi, esimerkiksi asiakkaan muuttaessa 
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asumispalveluyksikköön. Tärkeää on myös huomioida asiakkaan toiveet ja 

odotukset, joten asiakastyytyväisyyden mittaaminen tulisi olla säännöllistä. 

 

Vaikeasti vammaisilla asiakastyytyväisyyden mittaaminen on erittäin haasta-

vaa, koska kyky hahmottaa elämää asumisyksikön ulkopuolella ja asumisyksi-

kössä on lähes olematonta ja mahdotonta. Asiakastyytyväisyyttä voidaan mi-

tata erilaisilla ja muotoisilla kyselyillä ja niiden painopiste tulisi olla arjessa ja 

asioissa, jotka ovat lähellä vammaisen ihmisen jokapäiväistä elämää. Kysely 

tulisi toteuttaa asiakkaan vaatimalla toimintakyvyn tasolla. Erilaisen kommuni-

kaation apuvälineet ovat lähes poikkeuksetta tarpeellisia ja hyödyllisiä. Asia-

kas on oman tilanteensa paras asiantuntija, joten hänen kokemuksensa ja pa-

lautteensa ottaminen tasa-arvoiseksi tekijäksi palveluiden suunnittelussa ja to-

teutuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Sitä käytetään silti liian vähän. Varsinkin 

Ruotsissa on tutkittu paljon terveydenhuollon asiakaspalautejärjestelmän ke-

hittämistä niin, että tuloksia olisi helppo analysoida ja toteuttaa. (Ylikoski ym. 

1999, 18–19.) 

 

Asiakastyytyväisyydellä saadaan myös tietää, millaisia odotuksia ja toiveita 

asiakkailla on, millaista apua ja tukea hän kokee tarvitsevansa, millaista koh-

telua hän kokee saavansa ja miten palveluissa on hänen kohdallaan onnis-

tuttu.  Asiakastyytyväisyys on myös muutakin, kuin minkälaista palautetta saa-

daan palvelun tarvitsijalta. Asiakastyytyväisyys koskee myös palvelun maksa-

jaa, yhteistyökumppaneita ja omaisia. Monet omaiset ovat isossa ja tärkeässä 

roolissa kehitysvammaisen elämässä, joten on tärkeää huomioida myös hei-

dän palautteensa ja toiveensa. Näin pystytään rakentamaan toimiva ja kaikkia 

miellyttävä palvelukokonaisuus. Useat kyselyt on suunnattu vammaisille, joi-

den kautta pyritään saamaan tietoa palvelun laadusta. Kyselyihin kuitenkin 

vastaa joskus asukkaan omainen, koska asukas itse ei pysty sitä tekemään. 

Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, eikä oikeaa näkökulmaa asiaan. 

Omaisten kautta saadaan vain heidän kokemansa palaute hoidosta ja palve-

lun toimivuudesta. Tämä on eri asia kuin asiakkaan itsensä antama suora pa-

laute. Omaisille on monesti suunnattu oma kysely, jossa selvitetään, miten he 

näkevät palvelun ja kokevat yksikön toiminnan. Esimerkiksi Pirkanmaan Vam-

maisKaste-hanke on suunnannut asiakastyytyväisyyden erikseen omaisille ja 

asiakkaille. Palautteiden toteutuksessa on hyödynnetty Yksilöllisen tuen laatu-
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kriteereitä sekä Oiva-vuorovaikutusmallia. Kehittämishanke on jatkoa aiem-

mille laadunarviointimenetelmille ja on suunnattu erityisesti vaikeasti vammai-

sille ja heidän omaisilleen. (Asiakaspalautteen toiminnan kehittäminen.) 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn voi tuottaa monella eri tavalla. Kyselyn voi tehdä 

sähköiseen muotoon tai paperisena, ja niihin on olemassa valmiita pohjia, joi-

hin lisäät omat kysymyksesi. Kyselyn toteutus on siis nykyaikana helppoa, on 

vain osattava pohtia, mitä halutaan kyselyllä tietää ja mihin tuloksilla pyritään. 

(Asiakastyytyväisyystutkimus 2019.) Nykypäivänä kyselyillä kerätään tietoa 

myös sosiaalisen median kautta, joka saavuttaa ison osan yhteiskunnasta. 

Kyselyiden kautta halutaan tietoa palveluiden laadusta, asiakaskokemuksista 

sekä tuotteiden toimivuudesta. Halutaan tietää, mitä mieltä ollaan ja miten 

asiat ollaan koettu, jotta toimintaa voidaan kehittää. Kyselyjen toteutus on vain 

eri tavalla toteutettu ja vastaajina eritasoiset ihmiset. Voidaan siis todeta, että 

jokaiselta voi kysyä asiakaskokemuksia, on vain löydettävä oikeat keinot sii-

hen, miten toteutus onnistuu. Tässä opinnäytetyössä haetaan juuri niitä mene-

telmiä ja keinoja sekä tapaa (lomakekysely), jotta voidaan toteuttaa laadukas 

ja toimiva kysely. 

 

 

8 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tilaajana on Carean sosiaalipalvelut. Heillä on ollut tavoitteena 

toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely eritasoisille vammaisille, jotka asuvat asu-

misyksiköissä. Vuoden 2019 alusta organisaation muutos Kymsoteen ei vai-

kuta tämän opinnäytetyön toteutukseen. Jatkossa myös Kymsote voi hyödyn-

tää tilattua asiakastyytyväisyyskyselyä omiin tarpeisiin pohjautuen. 

 

Tilaaja halusi uuden lomakekyselyn, jotta se vastaisi paremmin vaikeasti vam-

maisten tarpeita. Lomakekyselyn tulisi olla selkeä, helppo ja yksinkertai-

nen. Vammaisten kohdalla henkilökemioiden merkitys voi näkyä tuloksissa. 

Carea toivoi ulkopuolisia tekijöitä ja uutta näkemystä aiheeseen. Tavoitteena 

oli siis selvittää henkilökemioiden vaikutus toteutuksen aikana. Asiakastyyty-

väisyyttä ja sen mittaamista on toteutettu eri tasoilla, mutta nyt siihen panosta-

minen on johtoryhmän tavoite. Toiveena tilaajalla olisi saada prosessinomai-
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nen malli, jota pystyisi jatkossa toistamaan ja tarvittaessa muokkaamaan asi-

akkaiden tarpeisiin nähden. Pyydämme havaintoja ja palautetta myös henkilö-

kunnalta. 

 

Tavoitteena on tuottaa laadukas ja selkeä lomake, jolla mitata asiakastyytyväi-

syyttä. Lomakkeen tulisi olla myös helposti muokattavissa, jotta asumisyksiköt 

voisivat käyttää sitä pienillä muutoksilla erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille asiak-

kaille. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tehdään konkreettinen 

tuotos vanhan pohjalta, tässä tapauksessa lomakekysely. Lomakekyselyn to-

teutus tapahtuu kahdella tavalla: kuvat kommunikaation tukena ja lomakkee-

seen kirjoitettuna. Työssä on myös tutkimuksellisen opinnäytetyön piirteitä, 

koska selvitimme erilaisia menetelmiä, joilla toteuttaa lomakekysely. Päätar-

koitus on kuitenkin uuden lomakekyselyn tuottaminen. Kuvien käyttö mahdol-

listaa erilaisen kommunikaation ja asukaslähtöisen kohtaamisen. Tekstilomak-

keen avulla saamme kirjattua vastaukset itse. Jokainen yksikkö voi käyttää 

tekstiversiota myöhemmin parempi kuntoisilla asukkailla, jotka osaavat lukea 

ja mahdollisesti myös kirjoittaa.  

 

8.1 Tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen eli laadullinen 

menetelmä. Menetelmä perustuu ilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden kuvauk-

seen. Tässä tapauksessa tieto olemassa olevasta ilmiöstä on (asiakastyyty-

väisyys), ja pyrittiin saavuttamaan ymmärrys vaikeavammaisten asiakastyyty-

väisyydestä eli siitä, miten ilmiö toimii. Päädyimme laadulliseen menetelmään 

myös sen pohjalta, että määrällinen tulos ei anna tarkkaa kuvaa havainnoista. 

Tekstimuodossa tulokset antavat paremman ja tarkemman kuvan. Näin pro-

sessista saatiin tarkempi sekä laajempi, mutta myös ymmärrettävämpi tutki-

musongelman kannalta. (Kananen 2015, 71.) Tarkoituksena oli kuvata ole-

massa olevaa todellisuutta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja etsiä uutta 

näkökulmaa, arvolähtökohtia unohtamatta. (Hirsjärvi ym. 2009, 161). 

 

Vastaukset lomakekyselyyn kirjasimme itse, koska haastateltavien kohdalla 

lukeminen ja kirjoittaminen ei onnistunut. Tärkein työkalu meillä oli havain-

nointi. Kirjoitimme havainnointipäiväkirjaa asukkaan ilmeistä, eleistä ja äänen-

painosta sekä ympärillä tapahtuvasta toiminnasta. Esimerkiksi miten asukas 
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reagoi muihin ihmisiin tai vaikuttiko selkeästi keskittymiseen. Keräsimme tie-

toa haastattelun aikana kaikesta mahdollisesta. Havainnointi tapahtui myös 

sanoista, joita osa kohderyhmästä tuottaa, sekä autenttisessa tilanteessa, 

luonnollisessa ympäristössä ja teknistä havainnointia, tässä tapauksessa ää-

ninauhoitetta käyttäen. Ääninauhoitteen etuna oli, että pystyimme palaamaan 

tilanteeseen analysointivaiheessa. Havainnoinnin kautta keräsimme tietoa siis 

asukkaiden puheesta, ilmeistä ja eleistä. Miten asukas vastasi kysymyksiin, 

käyttikö hän sanoja, viittomia tai muita elein tapahtuvaa kommunikaatiota? 

Seurasimme myös, miten muut ympärillä olevat asiat ja ihmiset vaikuttivat 

haastattelun kulkuun sekä mikä vaikutus on hiljaisella ympäristöllä. Jokainen 

huomio pyrittiin ottamaan tarkastelun kohteeksi ja pohtimaan niiden vaiku-

tusta. (Kananen 2015, 134–139.) 

 

8.2 Toteutus ja tulosten analysointi 

Carea oli päättänyt kolme asumisyksikköä, joissa haastattelut toteutetaan. Ky-

seisissä yksiköissä henkilökunta oli keskenään päättänyt haastateltavat hei-

dän toimintakykynsä perusteella. Kävimme tutustumassa syksyllä 2018 näihin 

kolmeen paikkaan, Reduttikotiin Haminassa ja Kuusankoskella Kuntorinne A 

ja Takaharju A yksiköihin. Tutustuimme henkilökuntaan ja tiloihin sekä samalla 

kerroimme, kuinka aiomme toteuttaa haastattelut. Tammikuussa 2019 tulos-

timme kuvat (liite 2), joita käytimme haastatteluissa, ja lähetimme kuvat yksi-

köihin saatekirjeen kanssa (liite 1). Toivoimme, että kuvia näytettäisiin haasta-

teltaville etukäteen arjen tukena.  

 

Helmikuun 2019 alussa kävimme tutustumassa yksiköihin uudestaan, jotta tu-

lisimme valituille asukkaille tutuiksi. Haastateltavia oli Reduttikodissa neljä, 

Takaharjussa ja Kuntorinteessä molemmissa kolme. Jokaisessa yksikössä 

haastateltavat olivat eritasoisia. Lähetimme yksiköiden esimiehille tiedon päi-

vämääristä etukäteen sähköpostilla. He tiedottivat yksiköitä sekä antoivat 

meille yksiköiden yhteystiedot. Varmuuden päivämääriin saimme tutustumis-

käynneillä, joissa sovimme myös tarkemmin, kuinka ajallisesti toteutus etenee. 

Reduttikodissa lomakekyselyn toteutus oli 13.2. ja Kuusankosken yksiköissä 

Kuntorinteessä ja Takaharjussa 21.2. Haastattelujen yhteydessä annoimme 

henkilökunnalle omat havainnointilomakkeet (liite 3), joissa pyydetään ohjaa-

jien huomioita asukkaiden mielialasta ennen ja jälkeen haastattelujen. Näin 
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saimme tärkeää tukimateriaalia tulosten analysointiin. Haastattelut ja lomake-

kyselyn toteutuksen suorittamiseen käytimme myös yksiköissä käytettävää 

Oiva-vuorovaikutusmallia. (Oiva-vuorovaikutusmalli 2018). 

 

Analysoimme lomakekyselyn (liite 4) tulokset pian haastattelujen jälkeen. Ana-

lysointi tuloksista tapahtui omien muistiinpanojen ja nauhoitusten perusteella. 

Nauhoitukset litteroitiin eli muutettiin kirjalliseen muotoon. Sanatarkkaa litte-

rointia emme kokonaisvaltaisesti toteuttaneet, koska osalla haastateltavista 

kommunikaatio oli rajallista johtuen vaikeavammaisuudesta. Muutimme tallen-

teet tekstimuotoon tekijöiden havainnointien ja ennakkotietojen perusteella. 

Tässä työssä siis yhdistyi sanatarkka-, sekä yleiskielinen litterointi. (Kananen 

2015, 160–161.)  

 

Kävimme läpi kirjoittamamme vastaukset asukkailta sekä ohjaajien havainnot. 

Koska suurin osa haastateltavistamme ei kommunikoinut millään tavoin tai hy-

vin vähäisesti, teimme haastattelutilanteessa havainnointia pääosin asukkai-

den ilmeistä ja eleistä. Havaintojen tärkeys oli isona painopisteenä tulosten 

analysoinnissa, koska yhteinen kieli oli haastavaa löytää. Havainnot eleistä ja 

ilmeistä käsiteltiin myös, ja ne olivat osana vastauksissa, joita pyrimme etsi-

mään tässä opinnäytetyössä. 

 

Kävimme ensimmäiset haastattelutulokset mahdollisimman pian läpi, jolloin 

haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa, ja pystyimme tekemään tarvittavia 

muutoksia ennen seuraava haastattelutilannetta. Tässä opinnäytetyössä oli 

tarkoitus lomakekyselyn toteutuksen lisäksi kartoittaa erilaisia keinoja saada 

asiakastyytyväisyyttä selville vaikeasti vammaisilta, joten muutoksia omaan 

toimintaan tehtiin työn edetessä. 

 

8.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Työ tehtiin laadukkaasti luotettavuuskriteereitä noudattaen. Kanasen (2015, 

352–356) mukaan kokonaisuudessaan aineiston tulkitseminen luotettavasti 

vaatii tietämystä sekä tarkkaa dokumentointia. Laadullinen tutkimus ei aina 

johda yhteen oikeaan vastaukseen, vaan on tulkittavissa monin eri tavoin. 

Luotettavuus huomioitiin jokaisen yksilöllisellä kohtaamisella ja siihen panos-

taminen suunniteltiin ennakkoon tarkasti. Tapasimme kyselyyn osallistujat 
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muutaman kerran ennen toteutusta, jotta emme olisi aivan tuntemattomia kas-

voja ja henkilöitä. Kyselyyn käytettävät kommunikaatioapuvälineet toimitimme 

yksiköihin käyttöön hyvissä ajoin ennen kyselyn toteutusta. Näin osallistujien 

olisi mahdollisesti helpompi hahmottaa kyselyssä käytettävät apuvälineet, 

tässä tapauksessa kuvat. Tutustuminen yksiköihin ja haastateltaviin asukkai-

siin on tärkeää. 

 

Jotta tutkimuksesta tulisi eettisesti hyvä ja laadukas, oli tutkijoiden noudatet-

tava hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä toteutui hyvissä toimintatavoissa sekä 

tiedonhankintamenetelmissä (Hirsjärvi ym. 2009, 23). Eettisyys huomioitiin 

tässä työssä henkilökunnalta kysymällä ja selvittämällä, ketä saa haastatella. 

Tiedot asukkaista ja jokaisen mahdollisista erityispiirteistä toivottiin henkilö-

kunnalta myös ennakkoon. Jokaisessa yksikössä oli tieto henkilön kuvauslu-

vasta, koska pohdimme myös tilanteiden videoimista/tallentamista helpotta-

maan tulosten analysointia ja läpi käymistä. Kysymykset suunnittelimme niin, 

etteivät ne ole ohjailevia. Vastaajien toimintakyvyn perusteella saattaa ohjaile-

villa kysymyksillä olla suuri merkitys tuloksia ajatellen.  

  

Kysely käytiin anonyymisti, joten kenenkään henkilöllisyys ei tullut esille tulok-

sissa. Myöskään tietoturva ei vaarantunut missään tämän opinnäytetyön teke-

misen ja toteutuksen vaiheissa. Lomakkeet säilötään asianmukaisesti tarvitta-

essa. Havainnointilomakkeiseen vastanneet ohjaajat saivat halutessaan tehdä 

sen joko anonyymisti tai nimeään ja ammattinimikettään käyttäen. Havainnoin-

tilomakkeissa mainittiin asukas nimeltä, jotta tekijöiden oli helpompi tehdä 

analyysia tuloksista. Muutoin ohjaajat sekä tekijät toimivat vaitiolovelvollisuu-

den puitteissa ja sitä noudattaen, eli muuta tarkempaa tietoa emme asuk-

kaista tarvinneet. Lähdekriittisyys sekä tulosten analysointi toteutettiin erityi-

sellä huolella ja työ tarkistutetaan tilaajalla ennen julkaisua.  

 

 

9 KYSELYLOMAKKEEN TOTEUTUS 

Uuden lomakekyselyn toteutus tapahtui ennalta sovitusti yksiköissä. Toteutus 

tapahtui kahdessa yksikössä aamupäivällä ja yhdessä lounaan jälkeen. Jokai-

nen yksikön toteutus on käyty läpi seuraavissa luvuissa. Kyselyiden erittely 

helpottaa lukijan ymmärtämistä siitä, mitä tehtiin, ja tuo myös esille huomioita 
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toteutuksen kulusta. Jokaisen kanssa toimittiin yksilöllisyys huomioiden, mutta 

myös yksikön rutiinit sekä muut asukkaat muistaen. 

 

9.1 Reduttikoti 

Reduttikodissa oli ohjaajien valitsemina neljä asukasta. Yksi nainen ja kolme 

miestä. Ikähaarukka haastateltavilla oli 34–56 vuotta. Ennen toteutusta 

olimme pohtineet työnjaon ja toiminnan haastattelutilanteessa. Haastattelija 

on asukkaan vierellä ja havainnoitsija hieman kauempana. Toinen siis kirjaa 

havaintoja sillä aikaa, kun toinen haastattelee asukasta. Vaatteiden värityksen 

mietimme ennalta niin, ettei meillä ole huomiota herättäviä asusteita ja vaat-

teita. Paikan päälle saavuttuamme päätimme, miten sijoitumme asukkaan 

huoneessa niin, ettei häiriötekijöitä tulisi. Otimme myös asukkaan mahdollisen 

mielipiteen huomioon, missä saamme olla ja istua.   

 

Saavuimme Reduttikotiin hyvissä ajoin ja saimme lämpimän vastaanoton. Ker-

roimme ensin ohjaajille toteutuksen kulusta ja annoimme heille havainnointi-

kaavakkeet. Kävimme kaavakkeen yhdessä läpi, ennen kuin siirryimme haas-

tattelemaan ensimmäistä asukasta. Olimme varanneet hyvin aikaa jokaiselle 

haastateltavalle, jotta tilanne olisi mahdollisimman kiireetön ja aito.  

Haastattelimme asukkaita heidän omissa huoneissaan. Näin tilanteesta saa-

tiin mahdollisimman rauhallinen ilman häiriötekijöitä. Aluksi esittelimme it-

semme ja kerroimme, mitä tulimme tekemään. Haastattelun kulku toteutui 

asukaslähtöisesti, eli annoimme aikaa vastauksille. 

 

Ensimmäinen asukas otti meidät hymyillen vastaan. Asukas makasi sängyssä, 

koska meidän haastattelun jälkeen saapui fyioterapeutti kuntouttamaan asu-

kasta. Muutoin asukas olisi ollut istumassa G-tuolissa. Esitimme kysymyksiä 

ja samalla näytimme kuvia aiheeseen liittyen. Saimme vastauksia eleinä ja il-

meinä sekä kahdella sanalla, “mummo” ja “ei”. Saimme kysyttyä muutaman 

kysymyksen, kunnes huomasimme, että asukas ei jaksanut enää keskittyä. 

Tämä näkyi kehon kielessä ja kehon liikehdinnässä. Myös kommunikaatio 

haastattelijoihin väheni selkeästi. Tässä vaiheessa päätimme haastattelun. 
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Toisen asukkaan kohdalla meillä oli tieto, että hän on puhelias ja vastailee 

mielellään kysymyksiin. Asukas otti meidät ilolla vastaan ja oli hyvin yhteistyö-

kykyinen. Otimme tähän myös kuvat mukaan, vaikka ilman niitäkin olisimme 

pärjänneet. Saimme kysyttyä kaikki kysymykset lomakekyselystä ja tämän jäl-

keen katselimme yhdessä asukkaan valokuva-albumia.  

 

Kolmas asukas oli huoneessaan, ja ohjaaja kävi häntä herättelemässä. 

Saimme hyvän vastaanoton, vaikka asukas oli hieman flunssainen. Kysymyk-

siin asukas ei vastaillut, eikä hän reagoinut kuviin. Hän halusi koskea kuvia, 

mutta antoi ne sitten takaisin. Häneltä emme siis saaneet vastauksia, vaan 

hän ilmaisi meille elein, että pää on kipeä. Viittoen hän käytti hänelle tyypillisiä 

ilmaisuja. Haastattelu kesti vain hetken, kunnes asukas meni sänkyyn viltin 

alle. Hän viittoi “heihei”, joten haastattelu päättyi hänen osaltaan näin.  

 

Viimeisen asukkaan kohdalla yritimme saada häntä siirtymään rauhallisem-

paan ympäristöön yhteisistä tiloista ohjaajan avulla. Saimme asukkaan keitti-

öön, ja ohjaaja tarjosi mehua. Samalla laitoimme kuvat esille pöydälle, mutta 

asukas käänsi päänsä vain poispäin kuvista. Mehun juotuaan asukas poistui, 

eikä näin ollut vastaanottavainen. Päätimme, että emme häiritse hänen ru-

tiinejaan, joten jätimme haastattelun tekemättä hänen kohdallaan. 

 

Haastattelujen jälkeen keräsimme ohjaajilta havainnointikaavakkeet. Kävimme 

ohjaajien kanssa loppukeskustelun ja kerroimme, miten työmme etenee haas-

tattelujen jälkeen. Ohjaajat kysyivät, saavatko he tiedon myös tuloksista. 

Heille kerrottiin, että tuloksien analysoinnin jälkeen tuomme tiedon myös heille 

esimiehen kautta. 

 

9.2 Kuntorinne A 

Kuntorinteessä oli ohjaajien valitsemat kolme asukasta, jotka kaikki olivat nai-

sia. Ikähaarukka naisilla oli 54–71 vuotta. Vastaanotto oli lämmin ja mukava. 

Olimme vaihtaneet haastattelijaa, joten Reduttikodissa haastattelija oli tällä 

kertaa havainnoitsijan roolissa.  
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Ensimmäinen asukas odotti meitä jo ruokapöydän ääressä. Asukas oli hieman 

hämillään, vaikka hänelle oli kerrottu tulostamme. Aloitimme näyttämällä ku-

vat, jota käytimme haastattelussa. Asukas oli jokaisen kysymyksen jälkeen 

hämmentynyt, emmekä saaneet selkeää vastausta eleillä emmekä äänellä. 

Toistimme kysymykset uudestaan, josta yhden kysymyksen kohdalla saimme 

äänteen, jonka tulkitsimme “kyllä”-vastaukseksi. Kysymysten jälkeen jutte-

limme aurinkoisesta säästä, jonka jälkeen toivotimme hyvää päivän jatkoa ja 

kättelimme asukkaan kanssa.  

 

Tässä vaiheessa muutimme haastattelujärjestystä alkuperäisestä, koska 

asukkaalla oli aamupalan syönti kesken. Tapasimme seuraavan haastatelta-

van käytävällä, josta siirryimme asukkaan huoneeseen. Tämä haastateltava ei 

kommunikoinut puheella, mutta käyttää viittomia ja ymmärtää kysymykset. 

Tässä kohdssa otimme kuvat käyttöön, koska asukas pitää kuvista. Asukas 

vastasi kysmyksiin selkästi eleillä, näyttämällä kuvaa sekä käyttämällä viitto-

mia. Asukas selkeästi piti haastattelutilanteesta. Hän oli iloinen ilmeiltään ja 

käytökseltään. Haastattelun lopuksi annoimme haastattelussa käyttämämme 

kuvat asukkaalle, jolloin nyökkäsi voimakkaasti kiitokseksi ja kätteli haastatteli-

jat.  Asukas selkeästi riemastui saadessaan kuvat omaksi. 

 

Viimeisen asukkaan kohdalla odotimme hetken, että hän oli saanut aamupa-

lan syötyä, minkä jälkeen siirryimme istumaan pöydän ääreen. Asukas kom-

munikoi puheella, joten hänen kohdallaan emme kuvia tarvinneet. Asukas 

vastasi selkeästi kysymyksiin ja otti mukaan myös konkreettisia esimerkkejä, 

kuten kysymyksiin ruuasta ja ihmisistä. Joidenkin kysymysten kohdalla selke-

ästi tunteet nousivat pintaan. Asukas jaksoi keskittyä, vaikka ympärillä oli lii-

kettä ja ääntä. Annoimme asukkaalle mahdollisuuden kertoa omin sanoin.  

 

Ohjaajien kanssa kävimme pienen loppukeskustelun ja saimme täytetyt ha-

vainnointilomakkeet. Kerroimme ohjaajille tulosten analysointimenetelmästä ja 

tulosten tiedottamisesta.  
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9.3 Takaharju A 

Takaharjussa meidät vastaanotti ohjaaja sekä yksi haastateltavista. Meitä oli 

odotettu paikalle. Takaharjussa haastateltavista kaksi oli miehiä ja yksi nai-

nen. Ikähaarukka haastateltavilla oli 56–77 vuotta. Annoimme ohjaajalle ha-

vainnointilomakkeet, minkä jälkeen siirryimme ensimmäisen haastateltavan 

huoneeseen toteuttamaan kyselyä. 

 

Asukas odotti meitä ja näytti, mihin saamme istua. Asukas kommunikoi pu-

heella, joten kuvia emme käyttäneet. Vastauksissa asukkaan puhe oli paikoin 

epäselvää ja änkyttävää. Haastattelu kulki sujuvasti, koska vastaukset tulivat 

nopeasti. Asukkaalle haastattelutilanne oli selkeästi mieluisa. Kysymysten jäl-

keen asukas esitteli meille valokuvia ja kertoi paikoista, joissa he ovat käy-

neet. Hän mainitsi muun muassa Tykkimäen huvipuiston sekä Kallioniemen 

lavan. Näistä kehkeytyi hyvä keskustelu, joka sujuvasti päätti haastattelun.  

 

Toinen haastateltava ei halunnut haastattelua toteutettavan omassa huonees-

saan vaan istuutui olohuoneen sohvalle. Yksi ohjaajista istui tietokoneella sa-

massa tilassa haastattelun aikana. Asukas oli hieman rauhaton, mikä näkyi lii-

kehdintänä ja siinä, että hän poistui paikalta kolme kertaa haastattelun aikana. 

Asukkaan istuessa paikallaan sohvalla saimme vastauksia, jotka kuitenkin jäi-

vät haastattelijoiden tulkinnan varaan. Asukas muun muassa vain hymähti tai 

katseellaan seurasi jokaista paikalla olevaa. Selkeästi sanoja tai lauseita ei 

tullut jokaisen kysymyksen kohdalla. Muutaman kerran vastaus oli “kyllä”, 

mutta samalla hän katsoi kysyvästi ohjaajaa. 

 

Viimeinen haastateltava istui toisen osaston olohuoneessa ja otti meidät hy-

myillen vastaan. Asukkaalle näytettiin alkuun kuvia, mutta emme saaneet sel-

vää reaktioita niihin. Kysymysten kohdalla annoimme aikaa vastauksille, mutta 

emme saaneet ilmein emmekä elein minkäälaista vastinetta. Asukas selkeästi 

ymmärsi kysymykset, mutta ei kommunikoinut. Lopuksi juttelimme urheilusta, 

ja asukas selkeästi seurasi, mutta ei reagoinut näihinkään. 

 

Lopuksi kävimme keskustelun kahden ohjaajan kanssa. Heistä oli mukavaa 

kyselyn toteutus, ja he odottavat mielenkiinnolla tuloksia. Myös osalla 

haastateltavista ohjaajat näkivät innostuksen haastattelijoiden läsnäolosta.  
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10 TULOKSET JA HAVAINNOT 

Haastattelujen jälkeen käsittelimme aineistoa, jota olimme keränneet. Jo heti 

alkuun näimme, ettei tulosten analysointi tule olemaan helppoa. Vastauksia 

saimme vaihtelevasti riippuen vamman asteesta. Puheliailta saimme vastauk-

sia hyvin, mutta puhumattomien kohdalla tulosten ja vastausten kerääminen 

oli vaikeampaa. Tulokset olivat pääasiassa vain meidän havaintojen pohjalta. 

Taulukosta (taulukko 1) selviää annetut vastaukset. Haastateltavien kohdalla 

kolmelta emme saaneet vastauksia lainkaan. Seuraavassa siis vastaukset 

seitsemältä haastateltavalta. 

 

Taulukko 1.    KYLLÄ       EI      EN TIEDÄ 

MILLAISTA RUOKA ON?     7     0     0 

TYKKÄÄN ASUA TÄÄLLÄ     7     0     0 

OHJAAJAT VIETTÄVÄT AIKAA KANSSANI     4     1     2 

SAAN NÄYTTÄÄ TUNTEENI (ilo, suru)     3     1     1 

MINULLA KÄY VIERAITA     6     0     0 

SAAN APUA JA TUKEA, KUN TARVITSEN     2     0     0 

MINUN TOIVEITA KUUNNELLAAN     1     0     0 

SAAN ITSE PÄÄTTÄÄ MIHIN OSALLISTUN     3     0     0 

PÄÄSEN ULKOILEMAAN KUN HALUAN     4     0     0 

VIIHDYN TÄÄLLÄ     4     0     1 

 

 

Taulukosta selviävät ne vastaukset, jotka saimme selkeästi sekä myös tekijöi-

den tulkinnan varaiset vastaukset. Olimme laittaneet kyselyyn myös kohdan 

“en tiedä”, mutta päätimme haastattelu vaiheessa, ettemme sitä käytä. 

Koimme, että se olisi liian vaikeaa hahmottaa, jos vastausvaihtoehtoja olisi 

enemmän kuin kaksi. Kuitenkin niillä, joilla vastauksia tuli selkeämmin, oli vas-

tauksena myös tämä kolmas vaihtoehto, vaikkemme sitä selkeästi itse vaihto-

ehdoksi antaneet. Ne vastaukset huomioimme myös tuloksissa. 

 

Ensimmäiset viisi kysymystä olivat tärkeimmät ajatellen haluttuja tuloksia. Ha-

lusimme tietää, miten elämään vaikuttaa ihmiset, ruoka, läheiset sekä omat 

tunteet. Nämä kohdat ovat tärkeinä osa-alueina myös yksillöllisen tuen laatu-

kriteereissä, joiden mukaan arkea vietetään yksiköissä. Kun asukkaalla riitti 
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jaksamista ja intoa, jatkoimme seuraavilla kysymyksillä. Jälkimmäisiin kysy-

myksiin tuli osalla vastaus jo ensimmäisten viiden kysymyksen yhteydessä, jo-

ten ne vastaukset otimme huomioon, emmekä kysyneet kysymystä enää uu-

destaan.  

 

Avoimia kysymyksiä lomakkeessa oli yksi. Tarkoitus oli, että paremmin kom-

munikoivat voivat antaa vapaata palautetta ja myös sitä kautta tuoda omaa 

näkemystä. Saimme vastauksen tähän kohtaan yhdeltä asukkaalta. Kysymyk-

sen ymmärrys ei täysin tullut selväksi, mutta asukas halusi selkeästi sanoa, 

mitä mieltä on. 

 

 “Iltapalalla pitäisi olla korvatulpat, kun naapuri huutaa.” 

 

 

10.1 Ohjaajien havainnot 

Jokainen paikalla ollut ohjaaja jokaisessa yksikössä sai oman havainnointilo-

makkeen ennen haastattelun alkua. Heiltä pyydettiin havaintoja haastatelta-

vien tunnetilasta sekä mielialasta ennen ja jälkeen haastattelun. Ohjaajat, 

jotka täyttivät lomakkeet, olivat asukkaiden asiantuntijoita, heille tuttuja ja pit-

kään talossa olleita työntekijöitä. Havaintojen perusteella voidaan päätellä, 

ettei tunnetiloilla tai mielialalla ennen haastattelua ollut sen suurempaa merki-

tystä. Osa havainnoista oli tarkkoja ja sisälsi laajempaa tietoa, mutta myös 

muutaman sanan havaintoja saimme. Jokainen ohjaaja kävi asukkaan luona 

haastattelun jälkeen katsomassa ja kysymässä, millainen kokemus oli. Jokai-

sessa ohjaajan havainnointilomakkeessa mainittiin asukas nimeltä, mutta 

tässä työssä käytämme sanaa asukas kaikista anonymiteettisuojan takia. 

Saimme tietoa myös sanallisesti ennen haastattelua, oliko aamussa tai yleen-

säkin mitään erikoista, jota meidän olisi pitänyt tietää. Näillä tiedoilla haastat-

telun kulku helpottuisi, koska saimme havainnointilomakkeet vasta haastatte-

lun jälkeen takaisin. Lomakkeet olivat siis tulosten keräämistä ja analysointia 

varten. 

 

Yhdessä havainnointilomakkeessa oli huomioitu haastattelussa käytettävät 

kuvat ja kerrottu niiden vaikutuksesta asukkaalle. Tämä oli hyvin tärkeä tieto 

ajatellen tulosten läpikäymistä. 
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 “Asukas oli mielestäni lähinnä hämillään. Kuvat jäivät hänelle 

luultavasti epäselviksi. Itse en ainakaan saanut häntä kuviin mu-

kaan, näytti mielummin kädellä mitä haluaa sekä vastasi nyökä-

ten. Normaali aamu asukkaalla eikä kyselyn jälkeenkään havaitta-

vissa mitään muutosta tms.” 

 

Pääosin lomakkeissa olleet havainnot olivat positiivisia, eikä havainnoista nä-

kynyt, että kenelläkään olisi ollut huono päivä. Haastattelun vaikutus asukkaa-

seen ei myöskään näkynyt ohjaajien havainnoissa. Tunnetilojen käyttö ohjaa-

jien havainnointilomakkeissa oli suurimmalta osin samanlaista. Asukkaiden 

mieliala oli monilla “iloinen”, “hymyilevä”, “rauhallinen” ja “normaali”. Näitä tun-

netiloja kuitenkin perusteltiin sanallisesti ohjaajien ja tekijöiden välisessä kes-

kustelussa. Havainnot pohjautuvat haastattelupäivän aamuun: kuka ohjaajista 

on ohjannut ketäkin asukasta. Siis kaikilta ohjaajilta emme saaneet jokaiselle 

asukkaalle huomioita. Näin huomiot olivat tarkempia jokaisen asukkaan koh-

dalla ja liittyivät yksilöllisesti vain haastattelupäivän aamuun. 

 

Ohjaajien havainnoista osa oli hyvinkin kokonaisvaltaista. Oli kerrottu mie-

lialasta, tunnetilasta sekä toiminnasta ennen ja jälkeen haastattelujen. Jois-

sain havainnoissa oli myös asukkaan mielipide tai kommentti. Huomioissa voi-

tiin myös havaita, että niihin oli otettu mukaan kanssakäyminen toisen asuk-

kaan kanssa ennen haastattelua ja näin huomioitu käyttäytymistä. Tällä ei kui-

tenkaan ollut vaikutusta lomakekyselyn toteutukseen. 

  

“Asukkaan aamu hänelle tavallinen, eli hyväntuulinen ja yhteistyö-

kykyinen. Lomakekyselyn jälkeen oli iloinen, kun sai pitää näytetyt 

kuvat ja niitä onnellisena esitteli.” 

 

“Aamupäivä hyväntuulinen. Odotellut kovasti haastattelijoita. Odo-

tellessa hieman hermostutti toisen asukkaan kanssa. Kovaäänistä 

sanaharkkaa, mikä on kyllä tyypillistä heille muutenkin. Tykkäsi 

kovasti, kun häntä haastateltiin ja huomioitiin muutenkin.” 

 

Kolmen asukkaan kohdalla ei lomakekysely onnistunut lainkaan, mutta myös 

heitä oli huomioitu ohjaajien toimesta. Heidän tunnetilaansa oli käsitelty, ja ha-

vainnot tuotiin meille esille.  
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“Rauhallinen, tyytyväisen oloinen. Ei tahtonut osallistua kyselyyn, 

eli rauhallisesti jatkanut omia juttujaan, sen kummemmin reagoi-

matta.” 

 

Keskustelun pohjalta ohjaajien kanssa ennen haastattelua tuli ilmi, että haas-

tattelun toteutus saattaa olla hankalaa muutaman asukkaan kohdalla. Vaiku-

tusta saattaa olla sillä, minkälainen päivä on tai että rutiineista poiketaan. Oh-

jaajat kuitenkin kannustivat kokeilemaan toteutusta ja olivat mukana autta-

massa alkuun.  

 

10.2 Tekijöiden havainnot 

Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien meidät otettiin hyvin vastaan, vaikkakin 

yhdessä paikassa oltiin hiukan epäileväisiä kyselyn toteutuksen toimivuu-

desta. Emme kuitenkaan tästä lannistuneet, vaan päätimme jatkaa työtämme 

normaalisti ja kerroimme yksiköihin työn etenemisestä. Tällä toimme esille, 

että kysely on tärkeä, tarpeellinen ja työnantajan toimesta pyydetty. Näillä 

huomioilla saimme paremman vastaanoton seuraavalla tapaamiskerralla. 

Olimme yhteydessä Carean yhteyshenkilöön aina tarvittaessa ja vastaanotto 

oli lämmin sekä auttava. Kun halusimme tietoa yksiköihin, laitoimme viestiä 

esimiehille ja heiltä saimme puhelinnumerot yksiköihin. Sähköpostilla kulkenut 

tieto ei mennyt perille yksiköihin esimiesten kautta niin kuin olimme ajatelleet, 

vaan päivämäärien kanssa oli hiukan sekaannuksia. Nämä sekaannukset kui-

tenkin selvisivät käynneillä, eikä niistä aiheutunut ongelmia. 

 

Olimme etukäteen suunnitelleet, kuinka haastattelutilanteessa toimimme. 

Olimme miettineet myös vaatteiden vaikutusta haastateltavan keskittymiseen. 

Ajattelimme kirkkaiden vaatteiden ja suurien kuosien mahdollista häiritsevää 

vaikutusta, joten suunnitellusti pukeuduimme neutraalisti. Olimme tulostaneet 

ja laminoineet etukäteen kuvat, jotka lähetimme yksiköihin. Teimme itsel-

lemme myös kuvat, joita käytimme haastattelutilanteessa (liite 2). Koska pu-

naisen ja vihreän kuvan merkitys ei ollut tarpeeksi selkeä, piirsimme vihreään 

kuvaan hymyn ja punaiseen kuvaan surullisen naaman. Näin myös yksiköissä 

oli toimittu.  
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Haastattelutilanteessa havainnointi oli äänitallennettua sekä kirjallista ilmeistä 

ja eleistä. Havainnoinnin tärkeys tutkittavan ongelman kannalta oli erityisen 

tärkeää, joten päätimme toteuttaa havainnointia kahdessa eri muodossa. 

Asukkailta oli helppoa seurata erilaisia ilmeitä ja eleitä, koska ne olivat niin 

selkeitä. Nyökkäykset, käsien liikkeet ja äänet tulivat osittain hyvin selkeinä ja 

helposti tulkittavina. Toisaalta aivan kaikkea emme saaneet tallennettua, 

mutta koemme, että tärkeimmät saimme ja niistä pystymme tekemään analyy-

sin. Merkityksellisiä kohtia havainnoinnissa olivat ne, mitä asukas teki kysy-

mysten kohdalla sekä millä tavoin hän reagoi ja käyttäytyi kysymysten jälkeen. 

Eri ilmeiden ja eleiden vaikutus vastauksiin oli paikoin hieman epäselvää, em-

mekä osanneet tulkita, oliko kyseessä selkeä vastaus vai vammaiselle tyypilli-

nen reagointi. Esimerkiksi hymy oli sellainen, jota jouduimme hiukan mietti-

mään. 

 

Toisten haastattelujen kohdalla tilanne oli oikein rauhallinen, koska olimme 

asukkaiden omissa huoneissa. Meidät myös otettiin hyvin vastaan heidän 

omaan henkilökohtaiseen tilaansa. Muutaman kohdalla kysely toteutui yhtei-

sissä tiloissa, ja näin ollen muiden ihmisten läsnäolo saattoi hiukan vaikuttaa 

tilanteen kulkuun. Yhden asukkaan kohdalla oli toivomus, että häntä haasta-

tellaan siinä paikassa, missä hän silloin on. Hänet oli asetettu istumaan olo-

huoneeseen, jossa oli televisio päällä ja muita ihmisiä lähellä. Kysymysten 

ymmärtäminen sekä keskittyminen saattoivat häiriintyä näistä syistä. Yritimme 

kuitenkin tehdä haastattelun loppuun eri keinoja käyttäen ja kysymyksiä tois-

taen. Yhdessä tilanteessa ohjaaja oli haastattelun ajan paikalla ja osallistui lo-

makekyselyn toteutukseen. Asukkaasta huomasi, että kysymysten jälkeen hän 

katsoi kysyvästi ohjaajaa, mutta vastasi kuitenkin itse. Ohjaaja myös neuvoi 

asukasta vastaamaan omin sanoin. 

 

Se, miten olimme asettautuneet lomakekyselyn toteutuksen aikana haastatel-

tavaan nähden, oli merkityksellinen. Oli tärkeää, että asukas kokisi itsensä 

huomioiduksi ja tilanne olisi luonnollinen. Asetuimme niin, että haastattelija on 

lähempänä asukasta. Havainnoija oli hiukan kauempana ja teki muistiinpa-

noja. Jokaisen asukkaan kohdalla huomio kiinnittyi molempiin paikalla oleviin, 

mutta pääasiallinen huomio oli kuitenkin haastattelijassa. Tämän työnjaon seli-

timme asukkaille haastattelun alkuun, jotta se helpottaisi lomakekyselyn kul-

kua. Selkeästi monen asukkaan kohdalla oli havaittavissa mielekkyys, kun 
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joku ulkopuolinen haastattelee. Yhdessä haastattelutilanteessa asukas ei huo-

mioinut haastattelijaa, joka istui hänen oikealla puolellaan, vaan keskittyi 

enemmän vasemmalla puolella istuvaan havainnoitsijaan. Hän myös reagoi 

paremmin havainnoitsijan kysymykseen haastattelutilanteen lopussa, jossa 

kontakti tapahtui lähempää. Havaitsimme tässä vaiheessa, että hänen nä-

könsä ei ollut yhtä hyvä oikeassa silmässä kuin vasemmassa, ja myöhemmin 

selvisi ohjaajilta, että oikea silmä on lähes sokea. Jos tämä tieto olisi ollut en-

nen haastattelua, olisimme voineet valita paikkamme toisin ja se olisi saatta-

nut vaikuttaa haastattelun tuloksiin.  

 

Myös haastateltavien terveydentila vaikutti haastattelujen onnistumiseen. Yksi 

asukkaista oli kovin flunssainen, eikä selvästi jaksanut keskittyä eikä edes ha-

lunnut haastattelijoita kovin pitkäksi aikaa huoneeseensa. Saimme merkin viit-

tomalla siitä, että meidän halutaan poistuvan. Yhdellä haastateltavista oli vai-

keuksia rutiinien muuttumisessa, joten hänen kohdallaan ei lomakekyselyä 

päästy toteuttamaan lainkaan. Ohjaajat yrittivät saada hänet houkuteltua me-

hun avulla, mutta juotuaan mehun, ei asukas silti suostunut rauhoittumaan 

haastattelutilannetta varten. Tällaisten asukkaiden kohdalla, joille rutiinit ovat 

tärkeitä, olisi hyvä saada lomakekysely sisällytettyä ajankohtaan, joka sopisi 

asukkaan päivärytmiin. Osan haastatteluista teimme aamulla, ja osan lounaan 

jälkeen, mutta vuorokauden ajalla ei näyttänyt olevan merkitystä haastatelta-

vien keskittymiseen tai jaksamiseen.  

 

Vaikka olimme muotoilleet kysymykset mahdollisimman lyhyiksi ja selkeiksi, 

huomasimme silti, että kaikki haastateltavat eivät ymmärtäneet kysymyksiä. 

He jäivät miettimään, ja vastaus saattoi olla jotain aivan muuta, kuin mitä 

olimme kysyneet. Toisaalta osa haastateltavista ei miettinyt kysymystä, kun jo 

vastasi, ja vastaukset olivat aina positiivissävytteisiä. Havaitsimme, että nämä 

asukkaat olivat iloisia haastattelutilanteessa, ja olivat ohjaajien mukaan odot-

taneet meitä. Heille saattoi olla tärkeää saada meiltä huomiota, ja positiiviset 

vastaukset olla osittain meidän miellyttämistämme. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa helppo ja selkeä lomakekysely vaikeasti 

vammaisille. Saimme tuotettua yksinkertaisen ja selkeän lomakkeen, joka on 

tarpeeksi lyhyt ja tehty tarpeeksi isoilla kirjaimilla. Lomake toimii sellaisenaan 

sen selkeyden takia, mutta myös kommunikaatioapuvälineiden kanssa. Tutki-

muksessa käytettiin kommunikaation apuvälineinä kuvia. Kuvien käyttö koet-

tiin merkittäväksi ja osittain toimiviksi. Kuvat olivat tarpeellisia mutta myös mie-

lekkäitä. 

 

Ohjaajien havainnot nousivat tärkeään rooliin tuloksia ajatellen. Käytyjen kes-

kustelujen sekä kirjallisten havaintojen kautta saimme arvokasta tietoa asuk-

kaiden käytökseen sekä muihin mahdollisiin vaikuttaviin tekijöihin liittyen. Pys-

tyimme tuloksia analysoidessa käsitellä kokonaisvaltaisesti tilannetta ja mah-

dollisia vaikutuksia lomakekyselyn toteutuksen aikana.  

 

Yksi tärkeä lähtökohta tutkimukselle oli henkilökemioiden merkitys ja vaikutus. 

Asukkaan paremmin tunteva käsittelee huomattavasti paremmin asukkaan ko-

konaisvaltaista toimintaa. Hän tietää asukkaan toiminnan paremmin eri tilan-

teissa sekä tiedostaa asukkaan käyttäytymisen eri tilanteissa. Vaikka asuk-

kaalle kerrotaan, mitä ohjaaja tulee kysymään ja mihin liittyen, voi asukas vas-

tata silti aivan rehellisesti ja aidosti ilman henkilökemioiden vaikutusta. Hyvä, 

toimiva ja aito vuorovaikutus haastattelutilanteessa on merkittävämpää kuin 

se, kuka haastattelun toteuttaa.  

 

Ohjaavat kysymykset olivat myös iso osa tutkimusta ja sen toimivuutta. Pää-

dyimme lyhyisiin kysymyksiin, joissa ei selkeästi ole ohjailevaa alkua. Esimer-

kiksi: Onko ruoka hyvää? Sen sijaan kysyimme: Millaista ruoka on? Lyhyet ja 

hyvin muotoillut kysymykset helpottavat vammaisen kohdalla asian ymmärtä-

mistä, eivätkä anna valmista vastausta. Päädyimme lisäämään avoimen kysy-

myksen, jos asukkaalla on jotain kommentoitavaa aiheeseen. Avoimissa kysy-

myksissä korostuvat vastaukset asukkaan omasta näkökulmasta. 

 

Kirjallisista vastauksista voi tulkita, ettei kaikilla ollut jaksamista tai mielenkiin-

toa tehdä kyselyä loppuun asti eli vastata kaikkiin kymmeneen kysymykseen. 
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Ne haastateltavat, jolla kommunikaationa oli puhe, saatiin varmimmin vastauk-

set kaikkiin kysymyksiin. Vaikeammin vammaisilla ei tässä toteutuksessa riit-

tänyt mielenkiintoa tai jaksamista toteuttaa tällaista kyselyä kokonaan. Vertai-

lukohtaa meillä ei ollut, koska vaikeimmin vammaisille ei ole toteutettu kyselyä 

aiemmin tiljaan toimesta.  

 

Testauskäytössä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta asiakastyytyväi-

syyden olevan hyvää. Henkilökemioiden vaikutuksella ei koettu testauksessa 

olevan merkitystä. Kommunikaatiomenetelmät tulee valita yksilöllisesti jokai-

sen tarpeet huomioiden.  

 

 

12 POHDINTA 

Työn valinnassa painottui kiinnostus aiheeseen sekä molempien halu tehdä 

opinnäytetyö liittyen vammaisiin ja vammaisuuteen. Työssä tuli jo alkuun sel-

keästi esille sen haastavuus sekä laajuus. Miten saisimme työn tehtyä niin, 

ettei se tulisi olemaan liian vaikea toteuttaa. Päätimme, mitä aiheita käsitte-

lemme opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä ja mitä rajaamme sen ul-

kopuolelle. Käsiteltävien asioiden valinta osoittautui helpoksi, kun saimme 

päätettyä, miten toteutamme lomakekyselyn. Teoriaosuuden tekeminen oli 

mielestämme suhteellisen helppoa ja aineistoa löytyi hyvin. Saimme myös pa-

lautetta tähän liittyen ohjaavalta opettajalta. Teoriaosuus pysyi koko prosessin 

ajan melko samankaltaisena. Emme halunneet muuttaa sitä. Koimme, että ai-

heet ovat tärkeitä ajatellen vammaisuutta ja vammaisten yksilöiden osalli-

suutta yhteiskunnassa. Myös tämän opinnäytetyön tarkoitus on näyttää, että 

jokaiselta tulee kuulla mielipide, oli hän minkälainen tahansa tai asuu missä 

tahansa. Jokaisen ihmisoikeus on tulla kuulluksi ja antaa ääni omasta tahdos-

taan. 

 

Asukasvalinnat tehtiin toimintakyvyn perusteella yksiköiden toimesta. Poh-

dimme tutustumiskäyntien jälkeen, olisiko ollut vielä muita mahdollisia ehdok-

kaita. Toisaalta tällainen määrä haastateltavia oli mielestämme hyvä, mutta 

olisiko ollut muita vaihtoehtoja valintoihin. Tämä jäi meidän mieleen myös to-

teutusten jälkeen, kun muutamalta emme saaneet vastauksia lainkaan. Toi-
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saalta emme voi olla varmoja, olisiko muidenkaan kohdalla toteutus ollut mah-

dollista. Jokainen hetki on erilainen ja vammaisen elämässä pienikin muutos 

arjen rutiineihin voi vaikuttaa. Jatkossa tietenkin jokaisen kohdalla tehdään ky-

sely tasavertaisuutta ajatellen. 

 

Lomakekyselyn tekeminen ja kysymysten asettelu sekä muotoilu oli alkuun 

haastavaa, koska pohdimme, mitä haluamme asukkailta tietää. Tähän et-

simme ratkaisua pitkään ja pohdimme eri vaihtoehtoja. Miten saisimme kysy-

mykset sellaiseen muotoon, etteivät ne ole ohjailevia ja vaikeita. Yritimme 

tehdä lomakkeesta mahdollisimman selkeän ja helposti muunneltavan, jotta 

asumisyksiköt voivat pienillä muutoksilla käyttää sitä eritasoisille kehitysvam-

maisille. Mietimme pitkään, laitammeko keltaisia ruutuja lainkaan vastausvaih-

toehtoihin, mutta juuri helpon muunneltavuuden vuoksi päätimme lisätä senkin 

vaihtoehdon. Saimme yhden vastauksen avoimiin kysymyksiin, jonka merkitys 

liittyi asukkaan omaan mielipiteeseen ja pohdintaan tietystä hetkestä yksi-

kössä. Vastausten ja nauhoitteiden perusteella voidaan tulkita, ettei kysymys-

ten ymmärtäminen ollut aina helppoa ja kysymyksiä jouduttiin toistamaan 

usean asukkaan kohdalla. Näin myös kysymyksen muoto saattoi muuttua, 

jotta asukas ymmärsi, mitä oltiin kysymässä, ja sitä kautta kysymys saattoi 

muuttua hiukan ohjailevaksi. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista, 

vaan toivottu tapa saada vastaus. 

 

Asiakastyytyväisyys ja vaikeavammaisuus ovat hyvin merkittäviä aiheita tut-

kia. Aiempia tutkimuksia meillä ei ollut tiedossa, joten vertailukohtaa emme 

saaneet tämän työn tekemisen rinnalle. Tämän tutkimuksen puitteissa saatiin 

vastauksia muutaman yksikön kohdalla ja ennalta päätettyjä kommunikaation 

apuvälineitä käyttäen suunnitelman mukaisesti. Apuvälineet olivat osittain toi-

mivia, mutta ei jokaisen kohdalla. Kuvat olisivat voineet olla hiukan isompia, 

tämä tuli esille yhden yksikön ja asukkaan kohdalla. Kuvat olivat muuten sel-

keitä ja helposti tulkittavia ja ymmärrettäviä. Kuitenkaan kun kyseiset kuvat ei-

vät olleet käytössä asukkailla jatkuvasti, oli niitä selkeästi vaikea tulkita asuk-

kaiden toimesta. Kuvien käyttäminen pidempään asukkaiden arjen tukena olisi 

antanut mahdollisesti paremman mahdollisuuden niiden toimivuuteen. Proses-

sin vaiheissa ennakointi olisi ollut tekijöiden, mutta myös kuvien toimivuuden 

kannalta hyvä asia. 
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Yksiköissä saimme aina mukavan vastaanoton. Yhden paikan kohdalla oltiin 

alkuun hiukan epäileväisiä lomakekyselyn suhteen, mikä näkyi keskustelussa 

käynnillä. Perustelujen ja seuraavan käynnin jälkeen sellaista ei ollut enää ha-

vaittavissa. Saimme aina lämpimän vastaanoton, ja ohjaajat olivat vastaanot-

tavaisia asian ja meidän suhteen. Keskustelut työn lähtökohdista ja tavoitteista 

vaikuttivat kiinnostavan ohjaajia, ja heidän kohdallaan heräsi myös kiinnostus 

työn tuloksista. Tarkoitus on työn valmistumisen jälkeen tuottaa yksiköiden 

henkilökunnalle tiivis paketti työn vaiheista ja tuloksista. 

 

Käytännön toteutus sujui hyvin verraten siihen, että kumpikaan meistä ei ollut 

toteuttanut tällaista aiemmin. Suunnitelma piti pääasiallisesti alusta loppuun, 

vaikka pieniä muutoksia teimme omaan toimintaan ensimmäisen yksikön jäl-

keen. Nämä muutokset olivat vain positiivisia ajatellen seuraavaa kohdetta. 

Muutosten kautta toteutus parani ja helpottui. Myös ensimmäisellä kerralla hy-

väksi havaitut toimet ja käyttäytyminen toteutuivat siten seuraavissa yksi-

köissä. Jokainen kohdattiin yksilöllisyyttä kunnioittaen ja annettiin asukkaille 

tilaa toimia omien rutiinien mukaan omassa ympäristössään. Yksiköissä käy-

tössä oleva OIVA-vuorovaikutusmalli oli käytössä haastattelujen aikana, ja se 

havaittiin hyväksi sekä toimivaksi. Vuorovaikutusmallista sai tukea toimia oi-

kein ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

 

Toiset asukkaista puhuivat muutakin kuin vastailivat kysymyksiin, joten meillä 

oli mahdollisuus palata nauhoitteiden avulla tilanteisiin ja tarkempiin vastauk-

siin uudestaan. Tämä oli hyväksi havaittu osa analysointia. Tutkimuksen to-

teutuksessa käytetty tekninen havainnointi oli kuitenkin aluksi vaikea analy-

soida. Miten saadaan kerättyä tietoa, jota mahdollisesti tarvitaan tuloksiin? 

Materiaalista havainnointi ja tulkitseminen olivat haastavia tehdä, mutta usean 

kerran jälkeen saimme tulkittua ääniä tekstimuotoon. Vastauksista tuli näin en-

tistä konkreettisempia. Kuitenkin videointi olisi ollut vielä konkreettisempi vaih-

toehto tulosten läpikäymiselle, koska niissä olisi näkynyt myös vartalon liikkeet 

ja niiden kautta myös vaikutukset kysymyksiin. Videointi olisi mahdollistanut 

myös entistä paremman tulosten läpikäymisen. Videointi jäi meiltä pois, koska 

ajattelimme pystyvämme myös pelkän äänen perusteella tulkitsemaan asuk-

kaita. Siinä onnistuimme melko hyvin, ja tekijöiden havainnot kertovat siitä (ks. 

luku 10.2).  
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Työn tekemisen vaiheissa pohdimme eettisten periaatteiden toteutumista ko-

konaisvaltaisesti. Vaikka kyse on asiakaslähtöisyydestä, yksilöllisyydestä ja 

kunnioituksesta, mietimme silti, olivatko vastaukset luotettavuudeltaan hyviä. 

Hirsjärven ym. (2009, 25) mukaan tutkittavan eli tutkimukseen osallistuvan 

henkilön tulisi ymmärtää täysin tutkimuksen kulku ja tarkoitus sekä tehdä kyp-

siä päätöksiä. Osaako vammainen henkilö itse päättää, haluaako osallistua? 

Voiko hän kieltäytyä vain, koska ei halua osallistua? Vammainen henkilö ei ole 

itse kykeneväinen päättämään kaikista omaa elämää koskevista päätöksistä, 

ja meidän tutkimuksen kohdalla oli kyse asumisen ja omannäköisen elämän 

parantamisesta ja yksilöllisyyden tukemisesta, joten päädyimme toimintamme 

olleen eettisesti oikein. Toiset tiedostamatta kieltäytyivät lomakekyselystä, 

koska eivät ymmärtäneet, mistä oli kyse ja mitä osallistumisella saavutetaan. 

Vaikka selitimme jokaiselle lyhyesti, mitä yritämme saavuttaa, monelle oli sel-

keästi tärkeää jutella ja esitellä omaa huonetta. Myöskään puheen tai muun 

kommunikaation ymmärtäminen ei ollut selvää useassakaan tapauksessa. Te-

kijöiden tulkintojen perusteella tehdyt tulokset eivät aina ole luotettavia tai täy-

dellisiä. Tässä kuitenkin huomioidaan se, että kyse on vammaisista, joilta mis-

sään muodossa ei voi saada selkeää vastausta, jota voisi perustella tai tulkita 

kaikkien luotettavuuden periaatteiden mukaisesti. Lopputuloksena siis on laa-

dukas tuotos, vaikkei luotettavuutta voida mitata täysimääräisesti. Haastatte-

luissa kävi monelta osin ilmi, että asukkaiden oli helppo puhua ja kommuni-

koida sellaiselle, joka ei ole pyörittämässä asukkaiden arkea ja läsnä jokai-

sessa päivän vaiheessa.  

 

Jatkoa ajatellen voisi todeta, että kommunikaatioapuvälineiden käyttö tulisi to-

teutua jokainen yksilö huomioiden. Asukkaat kommunikoivat eri tavoin, ja se 

tulisi ottaa huomioon seuraavassa toteutuksessa. Koska yksilöllisiä tarpeita 

painotetaan, tulisi jokaisella olla mahdollisuus kertoa täysin omalla tavallaan, 

mitä haluaa, mistä tykkää ja mistä ei. Yhdellä tai kahdella tavalla toteutettuna, 

niin kuin tämä tutkimus oli, ei selkeästi voi saada täysin tasavertaisia tuloksia.  

 

Voimme päätellä, että asukkaiden kanssa työskentelevien olisi mahdollisesti 

helpompi toteuttaa kysely sekä analysoida tuloksia ja vastauksia juuri oikeasta 

sekä tarpeellisesta näkökulmasta. Kuitenkin ulkopuolisen haastattelijan roo-

lissa juuri henkilökemiat eivät tulleet esille, ja vastauksia saatiin aidosti ja re-

hellisesti. Jatkossa voisi kyselyn myös toteuttaa niin, että haastattelijana olisi 
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vain yksi henkilö. Vaikka se olisi tuttu, emme usko, että sillä olisi merkitystä tai 

vaikutusta tuloksiin. Emme tässä työssä saaneet selkeästi selville, ymmärsi-

vätkö haastateltavat täysin, mitä tehtiin ja mihin tuloksia tarvittiin. Paremmin 

kommunikoivien kohdalla tilanne voi olla erilainen. Osasimmeko siis tulkita oi-

kein kommunikaatiota, ilmeitä ja eleitä? Kahden läsnäolo helpottaa materiaalin 

keräämistä. Voiko sillä olla negatiivista vaikutusta tilanteeseen ja sitä kautta 

tuloksiin? Näihin saa vastaukset vai toteuttamalla ja kehittämällä erilaisia toi-

mia.  

 

Havainnoista tulkitseminen on jokaisella erilaista ja yhdessä tiimityöllä saa-

daan tuloksia selkokielelle ja tietoon jokaiselle. Tiimityön merkitys korostuu 

myös siinä, että tiimin tulee luottaa toisiinsa ja ottaa vastaan palautetta. Tule-

vaisuudessa kun toteutetaan asiakastyytyväisyyttä mittaavaa kyselyä, on tii-

miin tuotava ehdotukset ja lopulta tulokset sekä käsiteltävä niitä yksilön hyvin-

voinnin kannalta. Miten hänen näkökulmastaan katsotaan asioita ja miten niitä 

voisi kehittää? Kaikkien on katsottava samaan suuntaan ja mahdollisista risti-

riidoista on osattava keskustella. Tärkein on asukkaan elämä ja siinä korostu-

vat yksilölliset tarpeet. Nämä huomiot teimme myös itse tätä työtä tehdessä. 

Aina emme olleet samaa mieltä, mutta niistä keskustelemalla pääsimme 

eteenpäin. 

 

Itsensä kehittäminen ja reflektointi ovat tärkeää prosessissa. On osattava tar-

kastella omaa toimintaa ja tarvittaessa muuttaa toimintatapoja suuntaan, joka 

parantaa kokonaisuuden toimivuutta. Tässä kohtaa myös omat ongelmaratkai-

sutaidot kehittyivät molemmilla. Toinen löysi ongelman, johon yhdessä et-

simme ratkaisua, ja siten myös yhteistyötaidot saivat uutta ilmettä.  

 

Tämän prosessin aikana molemmat tekijät antoivat täyden panoksen. Proses-

sin alusta alkaen on tehty työtä sosiaalialan eettisin periaattein (Talentia 

2017), yksilöitä kunnioittaen sekä työn jatkuvuutta pohtien. Nämä näkyvät 

suunnitelmallisuudessa, asiakaslähtöisyydessä sekä tulevaisuuden pohtimi-

sena. Miten tästä eteenpäin? Miten voi työtä hyödyntää jatkossa vammaisille 

henkilöille asumisyksiköissä tai muualla? Kaikki vastaukset näihin kysymyksiin 

eivät löydy tästä työstä, koska emme sen laajuuden ja muuttuvien tekijöiden 

takia pystyneet vastaamaan täysin tutkimusongelmaan. Kuitenkin olemme ke-

hittyneet matkalla ja avanneet uusia näkökulmia, joilla voidaan mahdollisesti 
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parantaa tapaa tehdä asiakastyytyväisyyttä vammaisille. Tärkeää on, että 

asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkossa säännöllisesti ja erilaisia menetelmiä 

hyödyntäen. Näin palveluista saadaan yhä enemmän asiakaslähtöisiä ja hei-

dän itsensä näköisiä. 

 

Oli hienoa päästä opinnäytetyön kautta tutustumaan eri yksiköihin ja heidän 

toimintaansa. Yksiköt oli valittu etukäteen, emmekä varmasti olisi itse osan-

neet valita juuri kyseisiä yksiköitä tai edes oikeanlaisia opinnäytetyön kan-

nalta. Prosessi on ollut kaikin puolin mielenkiintoinen ja opettava, emmekä 

missään nimessä kadu, että valitsimme kyseisen aiheen, vaikka se tuntui 

alussa haastavalta. Yhteistyö sujui välimatkasta huolimatta, ja toinen toisi-

amme tukien saimme tehtyä tämän pitkän urakan. Paljon on päästy tutustu-

maan uusiin ihmisiin ja opittu enemmän vammaisten ihmisten elämästä asu-

misyksiköissä. 
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Hei.  

 

Olemme tulossa sovitusti yksikköönne tekemään opinnäytetyön toteutusta, eli 

asiakastyytyväisyyskyselyä. 

Tässä olisi muutama kuva, joita ajattelimme kyselylomakkeen toteutuksessa käyt-

tää.  

Yksikkönne on valinnut haastateltavat itse, joten toivoisimme, että käyttäisitte ku-

via arjen tukena. Näin ne eivät olisi aivan vieraita sitten kyselyssä. Kysymykset tu-

levat liittymään voimakkaasti arkeen, ruokaan, asumiseen ja läheisiin (ohjaajiin ja 

omaisiin). 

Jos tulee kysymyksiä, olkaa rohkeasti yhteydessä. 

aino.mielonen@edu.xamk.fi  

krista.rajulin@edu.xamk.fi 

 

Terveisin Krista ja Aino 
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   Liite 3 

  

Havainnointilomake ohjaajille 
 
 
Miten asukas reagoi lomakekyselyyn? Tunnetila, mieliala ym. Ennen ja jäl-
keen. Kerro alle havainnoimasi asiat. Pienetkin ovat tärkeitä ja auttavat haas-
tattelijoita, kiitos. Halutessasi voit laittaa nimesi ja ammattinimikkeesi alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimi ja ammatti/rooli (vapaaehtoinen) 
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      Liite 4 

 

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY-LOMAKE 

 

        KYLLÄ    EI    EN TIEDÄ 

MILLAISTA RUOKA ON?    

TYKKÄÄN ASUA TÄÄLLÄ    

OHJAAJAT VIETTÄVÄT AIKAA KANSSANI    

SAAN NÄYTTÄÄ TUNTEENI (ilo, suru)    

MINULLA KÄY VIERAITA    

 

 

SAAN APUA JA TUKEA, KUN TARVITSEN    

MINUN TOIVEITA KUUNNELLAAN    

SAAN ITSE PÄÄTTÄÄ MIHIN OSALLISTUN    

PÄÄSEN ULKOILEMAAN, KUN HALUAN    

VIIHDYN TÄÄLLÄ    

 

 

 
 

ASUINPAIKKA: 

IKÄ: 

SUKUPUOLI: 

HAASTATTELUSSA MUKANA: 

HALUATKO VIELÄ SANOA JOTAIN 


