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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda työtoiminnan vaikuttavuuskysely ja kehittämisehdotuksia 
Rivertetech ry:lle. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suonenjoen Rivertech ry:n kanssa. 
Suonenjoen Rivertech ry. on työtoimintakeskus. Työtoiminta on Rivertechin työ- ja toimintakeskuksen 
yksi palvelu, joka on suunnattu kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Rivertechin 
työtoimintaa järjestetään eri työpajoilla ja avotyötoimintana. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Rivertechin työtoimintaa, työvalmennusta ja ulkoista viestintää. 
Valmentautujien lähiomaisille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin valmentautujan lähihenkilön tai 
lähiomaisen näkemyksiä työtoiminnan vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Palaute on yksi työn 
kehittämisen tärkeä väline ja se toimii laadunarvioinnin menetelmänä ja siksi sen saaminen on 
erityisen tärkeää. Kyselyistä saadut palautteet toimivat mittareina, joita Rivertech voi hyödyntää 
tulevaisuudessa, muun muassa  hankehakemuksessa.  
 
Tulosten perusteella vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä Suonenjoen Rivertech ry:n toimintaan ja 
palveluihin. Kyselyssä ilmenee joitakin kehittämistarpeita, joihin on hyvä jatkossa kiinnittää huomiota 
asiakaslähtöisen toiminnan takaamiseksi. Opinnäytetyöni loppuosassa kerron omasta sekä kyselyyn 
vastanneiden näkökulmasta kehittämisehdotuksia, joita tilaaja voi hyödyntää kehittämisen tukena. 
Vastausten perusteella työtoiminnan tarkoitus olisi: 1. tarjota mielekästä tekemistä päivään 2. 
työelämätaitojen oppiminen 3. kehittyä luovuudessa ja itseilmaisussa 4. kehittyä digitaidoissa 5. 
työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tärkeää on huomioida myös, että työtoimintaan osallistuminen 
parantaa valmentautujan elämänlaatua ja lisää osallisuuden tunnetta yhteiskuntaan. 
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The aim of the thesis was to create impressiveness inquiry and improvement suggestions of working 
activity at Rivertech. The thesis was fulfilled together with Suonenjoki Rivertech ra. Rivertech ra is a 
working activity center which offers working activity as part of their service. Working activity is meant 
for persons with intellectual disabilities and for persons in mental health rehabilitation. Working 
activity is organized as workshops and openwork activity.   
 
The aim is to improve working activity, work training and external communication of Rivertech. A 
inquiry was made to the next of kins of the clients, to find out their impressions of working activity´s 
impressiveness and needs of improvement. The feedback is an important tool to improve the activity 
and it´s also a method for quality assessment. This is why it´s very important to get feedback. The 
feedback acts as indicators which Rivertech can use in the future, for example in project applications. 
    
According to results the respondents are mainly satisfied to Rivertech´s activity and services. There 
are few needs of improvement in the results, where they should pay attention at Rivertech to  assure 
customer-oriented activity. In the end of this thesis I tell suggestions  of my own and respondents 
view to improve their services. According to answers, the working activity´s functions should be: 1. to 
offer nice doing for daytime 2. to learn working life skills 3. to advance in creativity and self-
expression 4. to advance in digital skills 5. to find a job at open job market.  As an important fact you 
could say that attending to working activity improves client´s quality of life and increases 
participation in society. 
 

 Keywords: survey, work activity, supported employment, participation, disabled employee 
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1 JOHDANTO 

Suomi allekirjoitti vuonna 2006 Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleissopimuk-

sen, mikä edistää maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia. Kesäkuussa 

2016 eduskunta lopuksi ratifioi sopimuksen, mikä tarkoittaa, että sopimuksen saatta-

minen kesti kymmenen vuotta. YK:n yleissopimuksen keskeiset periaatteet ovat yksi-

lön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, es-

teettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus yhteiskuntaan Suomalaisen vammaispo-

litiikan lähtökohdat ja tavoitteet ovat YK-sopimuksen mukaiset perus- ja ihmisoikeu-

det. Ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja olla yhteisön jäsen ja 

hänellä pitää olla edellytykset osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. (Oikeus osal-

lisuuteen ja yhdenvertaisuuteen 2/2018, 13-14.). 

Suomessa noin 9 000 henkilöä kehitysvammaisista osatyökykyistä osallistuu työtoi-

mintaan ja noin 2 000 henkilöä on avotyötoiminnassa (Verneri 2017). Tämän opin-

näytetyön tilaaja Suonenjoen Rivertech ry. joka tarjoa valmennuspalveluita osatyöky-

kyisille, pitkään työttömänä olleille sekä nuorille. Yksi työtoiminnan menetelmistä on 

työvalmennus. Työvalmennuksen tavoitteena on ylläpitää arkitaitoja ja kehittää taitoja 

erilaisissa työtehtävissä. Olen suorittanut yhdistyksellä kaksi viimeistä opintoihin liit-

tyviä työharjoittelu jaksoja ja yhden kehittämistyön tehtävän ja opinnäytetyöni aihe 

syntynyt harjoitellun aikana. Työharjoittelun kautta ymmärsin toiminnan tärkeyttä 

yhteiskunnalle sekä minulle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää yhdis-

tyksen työtoimintaa, työvalmennusta sekä ulkoista viestintää. Opinnäytetyön tarkoi-

tuksena oli suunnitella ja tuottaa selkeä kyselylomake, jonka avulla kerättiin pa-

lautetta, analysoitiin tulokset ja lopuksi kehitin yhdistykselle kehittämisehdotukset. 

Opinnäytetyöni teoriaosuus koostuu työtoimintaan ja kyselytutkimukseen liittyvistä 

käsitteistä sekä määritelmistä. Siihen kuuluu osallisuus, osatyökykyisyys, työtoiminta, 

työvalmennus, asiakastyytyväisyys ja toiminnan laatukriteerit. Tutkimuksen toteutuk-

sen luvussa kerron teoriaa määrällisen tutkimuksen menetelmästä ja kyselyn laatimi-

sen prosessista. Kyselytutkimuksen teoriassa pohdin myös, millainen on rakenteeltaan 

ja sisällöltään toimiva sekä helposti ymmärrettävä kysely. Itselleni tämä asia ja ala ovat 

uusia ja sen takia käytin paljon aikaa teoriaan tutustumiseen ennen kuin tutkimusky-

symykset alkoivat selventyä. Työn päätavoitteena oli saada vähintään kymmenen pa-
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lautetta. Kysely koostui neljästä osiosta, jotka ovat tämänhetkinen toiminta ja sen ar-

viointi, työtoiminnan vaikuttavuus valmentautujalle, katse tulevaisuuteen ja työ- ja 

toimintakeskuksen viestintään sekä vapaa sana. Osallistuminen kyselyyn oli vapaaeh-

toista ja luottamuksellista ja siihen vastattiin anonyymisti.  

2 TILAAJAN ESITTELY JA TAVOITTEET 

Suonenjoen Rivertech ry. on Suonenjoella toimiva yhdistys, joka tuottaa valmennus-

palveluita osatyökykyisille, pitkään työttömänä olleille sekä nuorille. Toimintaa teh-

dään aktiivisesti verkostoyhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Toiminnan vä-

littömänä ja välillisenä tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttö-

myyttä sekä lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Toiminta on sosiaalisesti kestävään 

kehitykseen ja yksilötasolla yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävää auttamistyötä. 

Toiminnassa korostuvat eettisyys ja ympäristöarvojen säilyttäminen sekä toiminnan 

läpinäkyvyys ja vaikuttavuus. Yhdistyksen arvoja ovat kestävä kehitys, osallisuus, tasa-

arvo, tarpeellisuus, näkyvyys, yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu yksilöstä. (Rivertech ry. 

2017.)  

Rivertech ry. tarjoaa erilaisia valmennuspalveluja, pajapalveluja ja nuorten ohjaavan 

pajan. Varsinainen toiminta tuottaa valmennuspalveluita eri työpajoilla ja nuorten oh-

jaavalla pajalla. Työvalmennus, yksilö- ja ryhmäohjaus ovat valmennusmenetelmiä. 

Rivertech ry:llä työvalmennus tarkoittaa työmenetelmää, jonka tehtävänä on tukea ja 

ohjata osatyökykyisiä valmentautujia sekä pitkään työttömänä olleita ylläpitämään ja 

kehittämään työelämävalmiuksiaan erilaisissa yhdistyksen työtehtävissä. Yksilö- ja 

ryhmävalmennusta toteutetaan nuorten ohjaavalla pajalla.  Valmennukset ovat tarkoi-

tettu nuorille, joilla on vielä tulevaisuus avoinna ja mahdollisesti oma koulutus- ja työ-

polku ei ole aivan selvillä. Nuorten ohjaava paja käyttää toiminnallisia yksilö- ja ryh-

mävalmennusmenetelmiä nuoren valmiuksien vahvistamiseksi. (Rivertech ry. 2017.)  

Varsinaisen toiminnan eli valmennuspalveluiden lisäksi Suonenjoen Rivertech ry. Vas-

taa liiketoiminnasta, mikä tarkoittaa työpajoilla syntyvien myyntituotteiden ja palve-

luiden myyntiä. Rivertech ry:n liiketoiminta on valmennustyönä tehtävän työn välil-

listä tuottoa. Aikaisempien vuosien tapaan palveluiden ja tuotteiden myynti on noin 
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20 000 euroa vuodessa, mutta samanaikaisesti myös liiketoimintaan kohdistuvat ku-

lut ovat lähes samaa luokkaa. Ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalinen kestävä kehi-

tys ovat oleellista kaikessa Rivertech ry:n liiketoiminnassa. (Rivertech ry. 2017.) 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rivertech ry:n työtoimintaa, työvalmennusta ja 

ulkoista viestintää valmentautujien läheisten ihmisten näkökulmasta katsottuna. Tä-

hän tehtävään toimeksianto tuli suoraan yhdistyksen toiminnanjohtajalta Outi Väyry-

seltä. Tavoitteenani oli selvittää yhdistyksen työtoiminnan ja työvalmennuksen nyky-

tilanne kyselytutkimuksen kautta. Kyselytutkimuksen kohderyhmä oli valmentautu-

jien lähihenkilöt ja lähiomaiset. Aiemmin ei yhdistyksessä oltu tutkittu vaikuttavuutta 

lähihenkilöiden näkökulmasta. Lähihenkilöiden näkökulman valitsimme toiminnan-

johtajan kanssa, koska tiedonkeruu kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien 

osalta olisi ollut työlästä haastattelutyötä, johon yhdistyksellä ei siinä hetkessä ollut 

resursseja. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja tuottaa selkeä kyselylomake, jonka avulla 

voidaan kerätä palautetta, analysoida tulokset ja tuottaa kehittämisehdotuksia. Kysely 

koettiin erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi Rivertech ry:lle. Palautteella on merkittävä 

rooli, sillä sen pohjalta Rivertech ry. pyrkii arvioimaan ja kehittämään omaa toimin-

taansa. Palautteesta saatuja tietoja käytetään myös muun muassa toimintasuunnitel-

man laatimisessa ja yhdistystoiminnan rahoituksen hakemisessa.  

3 KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA LAATUKRITEERIT  

Teoria on sitä ymmärrystä aiheesta, jonka avulla toimintaa pystytään kehittämään. 

Teorian avulla tunnistetaan kehittämistarve ja samalla, miten kehittämistyö käytän-

nössä suoritetaan. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2017.) Tässä luvussa avaan 

opinnäytetyön oleellisia käsitteitä eli tietoperustaa. Tietoperusta koostuu tutkimuskir-

jallisuuden etsitystä tiedoista, Rivertech ry:n toimintasuunnitelmasta ja yhdytyksen 

toiminnanjohtajan haastatteluista, toimintaan liittyvistä hankkeista. Käsitteitä ovat 

osallisuus, osatyökykyisyys, työtoiminta, työvalmennus yleisesti, toiminnan laatukri-

teerit, asiakastyytyväisyys, yleinen sekä Rivertech ry: yleinen palveluprosessin kulku.  
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3.1 Osallisuus 

Osallisuuteen tukeminen on Rivertech ry:n lähtökohtana. Yhdistyksen tavoitteena on 

ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä ja samalla lisätä yhteiskunnallista 

osallisuutta. Rivertech ry:llä näkyy valmentautujan osallisuus koko työvalmennuksen 

prosessin läpi. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa valmentautuja pystyy itse omien ta-

voitteidensa ja toivomuksiensa mukaan vaikuttamaan siihen, missä työpajassa hän 

aloittaa työskentelynsä. Valmentautujan on mahdollista vaihtaa tehtävää tai mennä 

toiseen pajaan. Palvelupajalla ja käsityöpajalla pidetään viikoittain suunnittelupalave-

rit. Tarkoituksena on, että valmentautujat pääsevät osallisiksi työn suunnitteluun sekä 

ilmaisemaan mielipiteitään. Käsityöpaja kutomossa valmistetaan yhdistyksen omaa 

mattomallistoa, jonka valmentautujat ovat suunnitelleet alusta loppuun itse käsityö-

pajalla. (Rivertech ry 2019.)  

Vammaispalvelulain mukaan kaikkien kuntien pitää ottaa huomioon palveluita kehi-

tettäessähän myös vammaisten henkilöiden toiveet, tarpeet ja kehittämisehdotukset. 

(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380, 

7§). Suomen perustuslaissa julkisen vallan tehtävänä on edistää kaikille Suomen kan-

salaisille yksilöllisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä yk-

silöä itseään koskevaan päätöksentekoon. (Suomen perustuslaki 1999/731,14§). 

Osallisuuteen liittyvät läheisesti termit sitoutuminen ja voimaantuminen. Osallisuus 

ilmenee parhaiten silloin, kun ihminen kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön, jossa 

tulee kuulluksi. Osallisuutta voidaan havaita myös yhteisössä, jossa jäsenet toimivat 

toisiaan kuunnellen, kunnioittaen ja ovat tasavertaisia. Osallisuuden voi nähdä vaikut-

tavan kansallisella tasolla demokratian perusrakenteena ja osana yhteiskunnallista ko-

konaisuutta. (Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist, Nikula 2011, 

50). Se syntyy Särkelä-Kukon (2014, 35–36) mukaan mukana olemisen ja kuulemisen 

tunteesta, jolloin lähtökohtana osallisuudessa on omaehtoinen toiminta. Kokemukset 

osallisuuden tunteesta rakentuvat omaan elämään liittyvien asioiden päättämisestä ja 

erilaisista kohtaamisista, päivittäisistä arjen asioista ja sosiaalisista suhteista.  

Freiren (2005, 95–97, 186) mukaan ihmiset ovat aktiivisia oppimisessaan ja osallisuu-

teen voidaan myös oppia. Osallisuuden kokemus vahvistuu, jos yksilö kokee asiat mer-

kityksellisiksi hänen itsensä kannalta. Edellytyksiä osallisuuteen ovat kuulluksi tule-
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minen, sitoutuminen ja luottamus. Osallisuus linkittyy demokratiaan ja mahdollisuu-

teen vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Freiren pedagogiikka kuvaa, miten yksilö 

voimistuu ja kokee vahvaa osallisuutta toimiessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

(Freire 2005.)  

 

Kuva 1.  Osallisuus syrjäytymisen vastaparina (Raivio & Karjalainen 2013) 

Kuvassa 1 osallisuus ja syrjäytyminen on esitetty vastapareina. Raivion & Karjalaisen 

(2013) mukaan osallisuus edellyttää sitä, että ihmisellä on HAVING, mikä tarkoittaa, 

että ihmisellä on riittävät aineelliset resurssit. Sen jälkeen tulee ACTING, mikä tar-

koitta, että hän ihminen pystyy tekemään omaa elämäänsä koskevat päätökset itse. 

Seuraavaksi on BELONGING, mikä tarkoitta, että ihmisellä on olemassa tärkeitä suh-

teita ja hän kuuluu erilaisiin ryhmiin. (Raivio & Karjalainen 2013,16 -17.)  

Osallisuuden negatiiviset vastaparit ovat syrjäytymisen ulottuvuudet. Vajaus osalli-

suusulottuvuudella kuvan mukaan tarkoittaa osallisuuden vähentymistä eli syrjäyty-

misriskin lisääntymistä. Kaikkien osallisuuden ulottuvuuksien tasapaino ilmentää yk-

silötason hyvinvointia. (mt.)  
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3.2 Osatyökykyisyys  

Rivertech ry:n työvalmennuspalvelussa valmentautujat ovat osatyökykyisiä ihmisiä. 

Valmentautuja työskentelee ohjatusti ja tuetusti työpajassa. (Rivertech ry 2019.) Yksi-

löä pidetään työkykyisenä, kun hänen edellytyksensä, esimerkiksi ikä, sukupuoli ja ter-

veydentila ovat tasapainossa työn asettamien vaatimusten kanssa. Osatyökykyinen on 

henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja on si-

doksissa osatyökykyisyyden syihin työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyys voi 

olla tilapäistä ja se voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Kaiken kaikkiaan osatyökykyiset 

ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä. Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi 

vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat ja elämänkriisin koke-

neet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky 

on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. (Pakarinen 2016.)  

Työ- ja toimintakyvyn alenemiseen ja vajaakuntoisuuteen liittyvässä keskustelussa on 

viime vuosina kritisoitu ja kyseenalaistettu negatiiviseksi koettua ja leimaavaa invali-

diteettiajattelua. Vates–säätiö on kannanotossaan (Ollikainen 2008, 22.) halunnut 

korvata vajaakuntoisen käsitteellä osatyökykyinen. Käsitteellä halutaan kiinnittää 

huomiota rajoitteiden sijasta yksilön kykyihin, taitoihin ja oppimispotentiaaliin sekä 

työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen tasapainomalliin. Osatyökykyinen tarkoittaa 

yleensä sitä, että työntekijä ei selviydy täydellisesti työnsä asettamista vaatimuksista. 

Työkyvyn käsitettä määritellään silloin tehtäväsidonnaisesti. (Vates 2018.) 

3.3 Työtoiminta 

Sosiaalihuoltolain 27e§ mukaisesti työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää asiakkai-

den toimintakykyä. Työtoiminta edistää toimintaa, jonka avulla henkilöt saavat sisäl-

töä päivittäiseen elämään sekä mahdollisuuden osallistua tasavertaisina yksilöinä yh-

teiskuntaan. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen 

mukaisesti. Se on toimintakykyä ylläpitävää ja aktivoivaa toimintaa sekä sillä saadaan 

työtoiminnasta riittävän mielekästä ja haasteellista. (Sosiaalihuoltolaki 2014.) 

Työtoiminta on suunnattu eri kohderyhmille muun muassa heikossa työmarkkina-ase-

massa oleville henkilöille. Toimintaan osallistuville maksetaan työosuusrahaa. ”Hei-

kossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt” on yhteiskäsite, johon kuuluvat vammai-
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set, pitkäaikaissairaat ja vaajakuntoiset henkilöt. Heistä voidaan käyttää myös käsi-

tettä ”vaikeasti työllistyvät henkilöt”. Työtoiminta sisältää avotyötoimintaa. Avotyötoi-

minnassa työntekijä työskentelee tavallisessa työyhteisössä ja toimintaan osallistuville 

maksetaan myös työosuusraha. (Ylipaavalniemi, Sariola, Marniemi, Pekkala 2005.)  

Työtoimintaa järjestetään useimmiten eri toimijoiden ylläpitämissä työ- ja toiminta-

keskuksissa. Työtoimintaa voidaan järjestää kehitysvammaisten erityishuoltolain tai 

sosiaalihuoltolain perusteella. Työtoiminnassa olevaa asiakasta sanotaan valmentau-

tujaksi. Valmentautujat tekevät esimerkiksi keittiötöitä, siivoustöitä, ulkotöitä ja teks-

tiilitöitä. Työtoiminnassa oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajansa kanssa, vaan 

kunta maksaa osallistujille työosuusrahaa, keskimäärin 6 – 10 euroa päivässä. Työ-

osuusraha on verotonta ja sosiaalivakuutusmaksuista vapaa korvaus. Työtoimintaan 

osallistuminen on vapaaehtoista. Suomessa on työtoiminnassa tai työllistymistä tuke-

vassa toiminnassa noin 9 000 henkilöä. (Verneri 2017.) 

3.4 Työvalmennus 

Työvalmennus on työtoiminnan menetelmä, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata osa-

työkykyisiä valmentautujia sekä pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Työvalmennus 

on menetelmä, jonka avulla saadaan valmentautujalle erilaisten töiden ja konkreettis-

ten taitojen opettelua, muun muussa säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden 

opettelua. Valmentautuja tekee työtä voimavarojensa mukaan ja aina työvalmentajan 

ohjauksessa. Työvalmennus antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelä-

mässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista. (Rivertech ry. 2017.)  

Työvalmennuksen tarkoituksena on työelämäaseman säilyttämisen varmistaminen ja 

yhdenvertaisen työllistymisen mahdollistaminen. Työvalmennus on valmentautujan 

omien valmiuksien mukaan suunniteltua ja työn avulla tapahtuvaa valmentautujan 

työkyvyn edistämistä. Toiminnan vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi työvalmentajan 

nimikkeellä. (Ylipaavalniemi, Sariola, Marniemi, Pekkala 2005.) Ollikainen (2008) 

pohtii työvalmennuksen ja palveluohjauksen asiantuntijoiden vähäistä resursointia 

suhteessa asiakkaan tarvitsemaan palveluohjaukseen. Hän kyseenalaistaa tarkoitatko 

yksilöllisen palveluohjaksen resurssointia, jossa yhdellä kuntouttavan työtoiminnan 

ohjaajalla voi olla jopa 30 asiakasta ohjausprosessissa. (Ylipaavalniemi ym. 2005, 16; 

Ollikainen 2008, 21,40, 48.) 
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3.5 Toiminnan laatukriteerit  

Toiminnan laatukriteereiden tarkoitus on kehittää työ- ja päivätoimintaa. Yhteiskun-

nan perus- ja ihmisoikeudet edellyttävät, että jokaisella ihmisellä tulee olla itsemää-

räämisoikeus ja mahdollisuus pystyä vaikuttamaan omaan elämäänsä. Laatukritee-

reitä valmisteltaessa korostettiin toiminnan vahvaksi tavoitteeksi edistää vammaisten 

henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä. Tavoitteena on myös madaltaa työllistymi-

sen kynnystä sekä parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toimintaky-

kyä. (Verneri 2016.)   

Kehitysvammaisten Tukiliitto on julkaissut selkokielisen oppaan työ- ja päivätoimin-

nan laatukriteereistä. Oppaassa laatukriteerit näyttävät sen, mihin suuntaan palveluita 

täytyy kehittää. Selkokielisen oppaan nimi on Tukea arjen tarpeisiin – osallisuutta ja 

työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit selkokielellä. Laatukriteereistä on 

julkaistu selkokielinen opas sähköisenä versiona ja se löytyy Kehitysvammaisten Tuki-

liitto nettisivulla. Selkokielisessä versiossa näkökulma on vaihdettu osallistuvan hen-

kilön näkökulmaksi ja alkuperäiset kriteerit on kirjoitettu palvelun tuottajalle. Alkupe-

räiset laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, 

käyttäjille, valvontaviranomaisille ja ostajille. (Verneri 2016.) 

3.6 Palvelun lähtökohdat ja palveluprosessi 

Palveluiden keskiössä on ihminen eli asiakas. Palveluissa toimivat myös asiakaspalve-

lijat. Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa ja palvelun rakentu-

misessa on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, odotukset ja arvot suhteessa asiak-

kaan elämään ja toimintakykyyn. (Tuulaniemi 2016, 71.) Onnismaa (2011, 22-24) poh-

tii opetuksen ja ohjauksen välistä eroa, jotka asetetaan alan kirjallisuudessa tarpeetto-

mastikin vastakkain. Pedagoginen ohjaus ja ohjauksellinen opetus tuovat oppijan nä-

kökulman ohjausprosessiin. Ohjauksessa pyritään hakemaan uusia merkityksiä van-

hoille kokemuksille. Tämä on tärkeää etenkin asiakkaan työurasuunnittelussa.  

Työvalmennukseen kuuluu myös asiakkaan palveluohjausprosessi. Sen tavoitteena on 

edistää asiakkaan osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan. Yksilöllinen palve-

luohjaus on prosessi, jossa ohjataan asiakasta käyttämään hänen tarvitsemiaan palve-

luja. Ohjausprosessissa huomioidaan palveluiden oikea kohdentuminen, järkevä ket-

juuntuminen ja tavoitteellinen jäsentyminen. Tavoitteena on, että etuudet, palvelut ja 
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tulevaisuuden suunnitelmat muodostavat asiakkaalle mielekkään ja ehjän kokonai-

suuden. Näin tuetaan asiakkaan työllistymistä, kuntoutumista ja elämän hallintaa. 

(Eloranta 2006.) 

Ohjauksessa keskitytään asiakkaan tulevaisuuden suunnitteluun, josta ei ole olemassa 

valmista faktatietoa. On tärkeää, että ohjauksessa ei kiinnitytä irrallisiin yksityiskoh-

tiin, vaan pyritään pohtimaan, millaista tietoa työssä oppimisesta hyödynnetään. 

Työssä tapahtuva oppiminen on kokemuksellista oppimista. Kokemuksien avulla tie-

dot muuttuvat käytännön toiminnaksi. Ohjauksessa onkin kiinnitettävä huomioita 

vanhojen ja uusien toimintatapojen ristiriitoihin ja muutoksiin. Työssä oppimisen oh-

jaaminen on siis ohjausprosessissa tapahtuvaa asiakkaan kokemien muutosten ja ris-

tiriitojen työstämistä. (Onnismaa 2011, 24-25, 89.)  

3.7 Rivertech ry:n valmennuspalvelujen polun kuvaus 

 

Kuva 2. Valmennusprosessi työpajalla (Rautio 2017) 

Valmennuspalvelun perusrunko (Kuva 2) tarjoaa malliksi tukirungon palvelutuotteen 

rakenteelle, josta jokainen pystyy muokkaamaan oman palvelutuotteensa. Malli toimii 

palvelutuotteiden kuvaamisen tukena. Tukirungosta voidaan lisätä tai poistaa halut-

tuja osioita. Palvelunprosessi on pilkottu tässä rungossa ja palvelun hahmottaminen 

tässä muodossa helpottaa tuotteen kuvaamista. Tässä rungossa valmennuspalvelun 
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työvaiheet on eriytetty toisistaan, mutta käytännössä palvelun vaiheet ovat usein limit-

täisiä. (Rautio 2017, 40.) 

Kuva 3. Rivertech ry:n oma yleinen palvelupolku (Rivertech ry 2019) 

Kuvassa 3 on esitetty yhdistyksen yleinen palvelupolku. Siitä on tietoisesti jätetty val-

mentautujaryhmät pois, koska se on yleiskuva. Samoin siitä puuttuu aikajana ja sekin 

on tietoinen valinta. On hyvin vaikea kuvata yleiseen palvelukuvaan minkä ajan kestää 

osatyökykyisen palvelu verrattuna Nuorten kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä on 

kehä, joka voi myös pyörähtää uudelleen eli etenkään osatyökykyisten työtoiminnasta 

ei lähdetä välttämättä niin herkästi työhön tai koulutukseen. Yhteinen nimittävä tekijä 

on, että kaikki prosessissa olevat saavat työvalmennusta, kuuluvat ryhmään ja heille 

tehdään yksilölliset suunnitelmat. (Väyrynen 2019a.)  

3.8 Asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys 

Voimassaolevan sosiaalihuollon asiakaslain on edistää asiakaslähtöisyyttä. Sosiaali-

huollon toiminnan arvoperustasta on, että jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena 

yksilönä. Asiakaslähtöisyys on keskeinen linja lain valmistelussa. Asiakaslähtöisyyden 

ominaisuus on, että palveluja järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien. Asiakaslähtöi-

sessä toiminnassa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun 

yhdessä palvelun tarjoajien kanssa. Asiakaslähtöisessä palvelutoiminnassa asiakkaan 
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arvokkuuden tunne säilyy, asiakkaan omat toivomukset ja tarpeet otetaan huomioon, 

jos tehdään häntä koskevia päätöksiä. Kun halutaan soveltaa asiakkaan tarpeet par-

haalla mahdollisella tavalla sopivien palveluihin, se edellyttää asiakkaalta ja palvelun-

tarjoajalta yhteisymmärrystä. Hyvä asiakaspalvelu ja hyvä asiakaskohtelu ovat keskei-

siä periaatteita sosiaalihuollossa. Asiakaslähtöisyys voi toteutua, jos asiakas saa tietoa 

omista oikeuksistaan ja hänen yksilöllistä tilannettaan huomioidaan. Pyydettäessä 

asiakasta koskevien arkaluonteisten tietojen luovuttamista, asiakkaalle kerrotaan mi-

hin hänen suostumuksensa antaa luvan. (OAMK 2017.)  

Asiakastyytyväisyys terminä kuvastaa asiakkaan odotusten täyttymistä. Asiakkaan tyy-

tyväisyys syntyy odotusten ja kokemusten vertailusta. Tuotteen tai palvelun sisältö tai 

sen saamiseen liittyneet palveluprosessit voivat aiheuttaa tyytyväisyyttä tai tyytymät-

tömyyttä. Asiakastyytyväisyys on tärkeää sillä tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia or-

ganisaatiolle ja käyttävät sekä ostavat heidän palveluitaan jatkossakin. (Luukkonen 

2015, 12.) Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata erilaisin kyselyin. Saadut palautteet 

kertovat, vastaako palvelu asiakkaiden tarpeisiin ja miten organisaatio onnistuu perus-

tehtävässään. (mt., 13). Palautteen saaminen on organisaation kannalta erittäin tär-

keää, jotta palveluja pystyttäisiin kehittämään asiakaslähtöisesti. 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Valitsimme opinnäytetyön tilaajan kanssa tiedonkeruun menetelmäksi työtoiminnan 

vaikuttavuuskyselyn valmentautujien lähihenkilöille ja lähiomaisille. Kuten sanoin ai-

kaisemmin, valitsimme tukihenkilöiden näkökulman, koska tiedonkeruu valmentau-

tujien oasalta olisi ollut työlästä, eikä yhdistyksellä ollut tähän resursseja. Haastattelija 

olisi pitänyt olla talon ulkopuolinen henkilö, joka osaa käyttää erityistä tukea tarvitse-

vien monipuolisia kommunikoinnin tukimenetelmiä. Tutkimuksen tarkoitus oli saada 

näkökulmia siihen, miten vastaajat kokevat työtoiminnan vaikuttavan omaan lähei-

seensä tai asiakkaaseensa. Lisäksi pyydettiin näkökulmia tulevaisuuteen eli siihen mil-

laista työtoiminnan palvelua Rivertech ry:ltä ja yleisesti ottaen toivottaisiin. Vastaus-

ten perusteella pystyy arvioimaan toiminnan nykyhetkeä ja mihin kehittämistoimin-

nan tulisi suuntautua jatkossa. 

Ensimmäinen tehtäväni oli tutustua Trello-sovellukseen, johon suunnittelimme kyse-

lyn aikataulun. Toiseksi syvensin omaa osaamista ja tutustuin työtoimintaan liittyviin 
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käsitteisiin, laatukriteereihin, lakiin sosiaalihuollosta ja lakiin kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta. Pohdin yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa, vastaako Rivertech ry:n 

työtoiminta näihin laatukriteereihin. Sen jälkeen mietin mihin yhdistys tarvitsee vas-

tauksia ja keneltä olisi tärkeä saada palautetta rahoituksen ja kehittämisen näkökul-

masta. 

Kun sidosryhmät oli valittu ja kysymykset mietitty, laitoin ne GoogleFormsiin ja muu-

tin ne sähköiseksi kyselylomakkeeksi. Palautetta kerättiin myös paperilomakkeita 

käyttäen. Ennen lähettämistä tarkistin kysymyslomakkeen toimivuuden testiversiona. 

Testiversion lähetin yhdistyksen henkilökunnan arvioitavaksi. Testiosiossa henkilö-

kunta vastasi kysymyksiin ja kertoi oman mielipiteensä lomakkeen toimivuudesta. 

4.1 Määrällisen tutkimuksen menetelmä 

Määrällinen tutkimus perustuu kohteen kuvaamiseen sekä tulkitsemiseen tilastojen, 

lukumäärien ja prosenttiosuuksien avulla. Aineiston keruu tapahtuu kysymyslomak-

keiden tai erilaisten mittausten avulla. Määrällisessä tutkimuksessa selvitetään eri asi-

oiden syy- ja seuraussuhteita sekä tapahtuneita muutoksia. Tutkimustuloksia voidaan 

havainnollistaa taulukoiden ja kuvioiden avulla. (Heikkilä 2014, 15.) Määrällinen tut-

kimus auttaa tekemään päätöksiä numeroihin ja tilastolliseen analyysiin perustuen. 

Luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetilla tarkoi-

tetaan mittarin johdonmukaisuutta eli se mittaa aina kokonaisuudessaan samaa asiaa. 

Validiteetti eli tutkimuksen kielessä luotettavuus kertoo, että on mitattu oikeita asioita. 

(Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, 93-94.)  

Strukturoitu lomakekysely ja lomakehaastattelu ovat määrällisen tutkimuksen mene-

telmiä. Strukturoitu kysely tarkoittaa sitä, että kysytään samoja asioita samassa muo-

dossa joukolta vastaajia eli se on otos perusjoukosta. Jos haluaa testata teorian paik-

kansapitävyyttä, tämä menetelmä toimii hyvin. Teoriasta tehdään hypoteeseja eli väit-

tämiä ja oletuksia ja niistä syntyy kysymyksiä. Saatuja vastauksia, hypoteeseja verifi-

oidaan eli tositetaan, mikäli ne pitävät paikkansa tai falsifioidaan eli kumotaan, mikäli 

ne eivät pidä paikkaansa. On tärkeää tuntea hyvin aihepiiriin liittyvää teoriaa, jotta 

pystyy mittaamaan. (mt.) 
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4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu 

Kyselyn idea on yksikertainen. Kun halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee asiasta, on 

järkevä kysyä asiaa häneltä. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 72.) Kyselytutkimus menetel-

mänä on nopea ja tehokas. Kyselyn voi toteuttaa postitse lähetettävällä lomakkeella tai 

internetissä täytettävällä kyselyllä sekä puhelimitse tai kasvokkain tehden. Kyselyn ai-

neisto kerätään standardoidusti eli asiaa kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen sa-

malla tavalla. Kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen perusjoukosta. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 108.) 

Kyselytutkimuksessa on useita hyviä puolia. Kyselyiden avulla voidaan tutkia suurta 

määrää ihmisiä ja voidaan kysyä monia asioita.  Lomakkeen aineisto voidaan tallentaa 

nopeasti ja analysoida se tietokoneen avulla.  Aikataulun sekä kustannusten arviointi 

on mahdollista tehdä melko tarkasti. Kyselylomakkeen heikkoja ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi se, että vastaamattomuus jää usein suureksi. Vastaajien rehellisyydestä ja 

huolellisuudesta ei ole varmuutta ja vastaajat voivat ymmärtää kysymykset eri tavoin 

kuin tutkija on ajatellut. Joskus vastaajan on vaikea vastata, jos kysymykset eivät koh-

taa käytössä olevaa käsitemaailmaa.  Hyvän lomakkeen laatiminen ja testaaminen vie-

vät aikaa. Se myös vaatii monenlaisia tietoja, taitoja ja teorian ymmärtämistä. (Heik-

kilä 2014.)  

Laadin kyselylomakkeen Google Forms -työkalulla. Google Formsilla luodaan interne-

tissä julkaistavia kyselylomakkeita. Vastauksista voidaan kerätä tulokset laskentatau-

lukkoon ja analysoida tiedot Google Sheetsissa. Google Formsilla on yhdeksän kysy-

mystyyppiä mukaan lukien tekstikenttä ja monivalinta. Eri lähteistä on saatavana käyt-

täjien laatimia Google-lomakemalleja. Kyselylomakkeen linkin voi jakaa verkossa tai 

lähettää sen sähköpostitse suoraan Google Forms -palvelusta tai upottaa kyselylomak-

keen verkkosivustolle myös HTML:n avulla. (Google 2016.) 

Tutkimustieto siirtyy automaattisesti Google-laskentataulukkoon ja tieto näkyy yksin-

kertaisina pylväs- ja ympyräkaavioina tai tekstinä. Kysymykset olivat pääosin moniva-

lintakysymyksiä, mutta mukana oli myös avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymykset 

selkeyttävät mittausta sekä helpottavat tietojen käsittelyä. Kysymysten tulee olla tar-

koituksenmukaisia, jotta ne mittaava sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. (Google 

2016.)  
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Paperilomake oli pituudeltaan kolme kaksipuolista A4-paperiarkkia. Kysely koostui 

neljästä osiosta, mikä sisälsi 18 kysymystä. Lomakkeessa käytetyt kysymystyypit olivat 

vaihtoehtoihin vastattavat kysymykset, joissa oli myös avoimia vastausmahdollisuuk-

sia. Kysymystyypit olivat siis suljettujen ja avoimien kysymysten yhdistelmiä. Kaikkiin 

kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista ja luottamuksellista. Vastaukset käsiteltiin 

anonyymisti ja vastaajan henkilötiedot eivät näy tuloksissa.  

4.3 Kysymystyypit ja Likert-asteikko 

Suljetulla kysymystyypillä on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia. Suljetuissa kysymyk-

sissä vastaajille annetaan valmiit vaihtoehdot. Näin kysymykseen on nopea ja helppo 

vastata, sillä tekstiä ei tarvitse itse tuottaa ja analysointi yksinkertaistuu. (Sinijärvi 

2016.) Valmiit vastaukset helpottavat kielellisesti epävarmojen ihmisten vastaamista. 

Kysymyksiä ja vastauksia laatiessa pitää ottaa huomioon, että vastausvaihtoehtoja on 

tarpeeksi ja ne ovat toisensa poissulkevia. Tämän vuoksi on syytä miettiä vastausvaih-

toehdot perusteellisesti, jotta luettelo olisi mahdollisimman kattava. Heikkouksia sul-

jetussa kysymystyypissä on mielekkään vastausvaihtoehdon puuttuminen ja ”en osaa 

sanoa” vaihtoehdon houkuttelevuus. (Heikkilä 2014, s. 49; Sinijärvi 2016.)  

Avoin kysymys tarkoittaa kysymystä, jossa vastaaja muotoilee vastauksen itse vapaa-

tekstikenttään ilman ennalta laadittuja vastausvaihtoehtoja. Kyselylomakkeessa ole-

vaa avointa kysymystä voidaan rajata ja sen avulla suunnata henkilön ajatuksia tiettyyn 

suuntaan. Avoin kysymys tuottaa parhaimmillaan vastauksia, jotka ovat sekä yllättäviä 

että hyödyllisiä ja tutkija voi löytää niistä uusia näkökulmia ja kehitysideoita. (Heikkilä 

2014, 47–48.). Huonoja puolia on haastavat vertailut, hidas analysointi ja se että niihin 

jätetään helposti vastamatta. (Sinijärvi 2016, Heikkilä 2014, 47.)  

Tässä kyselyssä kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista. Se teki kyselyn vastaami-

sesta mielekästä eikä tuonut paineita vastaajalle. Kyselyssä päädyttiin käyttämään sul-

jettujen ja avoimien kysymysten yhdistelmää, sillä emme olleet varmoja siitä, ovatko 

kaikki vastausvaihtoehdot mukana. Suljetun kysymyksen jälkeen oli mahdollisuus pe-

rustella vastaustaan avoimella tekstillä. Näin vastaaja voi lisätä sinne oman vastauk-

sen, eikä hänen tarvitse valita huonoa vaihtoehtoa.  

Kyselylomakkeessa käytettiin suljetuissa kysymyksissä Likert-asteikkoa mittaamaan 

mielipiteitä. Likert-asteikossa käytetään 4-5-portaista järjestysasteikkoa, jossa toinen 
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ääripää on usein täysin samaa mieltä ja toinen ääripää täysin eri mieltä. Laatiessa Li-

kert-asteikkoa täytyy ottaa huomioon, kuinka monta arvoa vastausvaihtoehtoihin ote-

taan, kuinka vastausvaihtoehtojen arvot ilmoitetaan ja laitetaanko negatiivinen vai po-

sitiivinen vaihtoehto ensin. (Heikkilä 2014, 51.) Tässä palautelomakkeessa käytettiin 

4- ja 5-portaan järjestysasteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat esimerkiksi 1 = täysin tar-

peetonta; 2 = tarpeetonta; 3 = tarpeellista; 4 = hyvin tarpeellista; 5 = oma vastaus  

4.4 Saatekirje ja lomakkeen testaaminen 

Kyselylomakkeeseen sisältyy kaksi osaa, saate ja varsinainen lomake. Korvasin saate-

kirjeen saatesanoilla, jotka kirjoitimme tilaajan kanssa ennen varsinaisen lomakkeen 

alkua etusivulle. Saatesanoissa kuvailtiin tiiviisti tutkimusta.  Saatteeseen sisältyi 

kaikki oleelliset tiedot, kuten tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa, sillä kohderyhmälle 

on oltava selvillä tutkimuksen tarkoitus. Saatesanoilla avattiin lyhyesti kyselyssä käy-

tettävät käsitteet. Saate myös kertoo vastaajalle, että kyselyyn vastataan anonyymina, 

mikä todennäköisesti madaltaa kynnystä vastata kyselyyn. Tutkimuksesta viestitään 

avoimesti, mikä antaa luotettavan kuvan. (Heikkilä 2014, 29, 59.) 

Vaikka lomake tehdään huolellisesti, aina pitää antaa kohdejoukon edustajien testata 

se ensin. Lomakkeen testaamiseen riittää 5-10 henkeä, jotka pyrkivät aktiivisesti sel-

vittämään kysymysten ja ohjeiden selkeyden, lomakkeen toimivuuden, vastaamiseen 

kuluvan ajan, olennaiset puutteet ja mahdolliset turhat kysymykset. (Heikkilä 2014, 

58.) Ennen varsinaisen lomakkeen lähetystä, lähetettiin testiversio yhdistyksen henki-

lökunnalle, koska halusin tietää henkilökunnan mielipiteen lomakkeesta ja samalla ko-

keilimme lomakkeen linkin toimivuutta. Lomakkeen lisäksi testiosio sisälsi kuusi ky-

symystä henkilökuntaa varten. Tämä osio poistetiin henkilökunnan vastaamisen jäl-

keen.  

Henkilökunta vastasi pääosin myöntävästi kaikkiin kohtiin. Vastaajista 75% piti loma-

ketta selkeänä ja helposti täytettävänä. Lomake oli sekava 25% vastaajien mielestä. 

Vastaamiseen kului aikaa noin 10-15 minuuttia. Henkilökunnan palautteet käsiteltiin 

toiminnanjohtajan kanssa ja päädyimme jättämään kyselyn alkuperäiseksi, koska mi-

tään olennaista korjattavaa ei ilmennyt. Testauksen jälkeen kyselylomake lähetettiin 

kohderyhmälle. Saatekirje ja lomakkeet lähetettiin lähiomaisille linkkinä sähköpostiin. 

Varmuuden vuoksi tieto kyselomakkeesta lähetettiin kaikille myös tekstiviestinä. Toi-
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minnanjohtaja mainitsi kyselystä lisäksi yhdistyksen Facebook-sivuilla. Osa kyselylo-

makkeista tulostettiin paperiversioina ja annettiin suoraan kotiin. Paperiversioita oli 

kolme kappaletta ja sähköisiä 10 kappaletta. Vastausaikaa annettiin kymmenen päivää. 

 

 

Kuva 4. Yhdistyksen henkilökunnan vastaukset kysymykseen, mitä mieltä he ovat lo-

makkeesta. 

5 TULOKSET JA YHTEENVETO  

Tässä luvussa kerron tutkimuksen tuloksista, jotka perustuvat kyselyn vastauksien. 

Tulokset on järjestetty loogisessa järjestyksessä ilman ennakko-oletuksia. Tutkimuk-

sessa saatava tulokset eivät välttämättä todista mitään. Tulokset voivat vahvistaa tai 

hylätä vain tutkimuksen väittämiä. Tulosten selvittäminen auttaa kuitenkin ymmärtä-

mään ongelman sisältä ja tarkastelemaan tutkimusongelman eri näkökulmista. (Uni-

versity of Southern California 2019.) 

Tutkimustulokset on jaettu eri aihealueisiin. Kyselylomakkeissa kysyttiin valmentau-

tujien lähihenkilöiltä työtoiminnan vaikuttavuudesta. Tässä on poimittu vastaukset, 

jotka nousivat puheenaiheeksi sekä pääkohdat palautteesta. Vastauksia palautui 16 

kappaletta. Vastausprosentti oli lähes 90% ja tästä päätellen kysely koettiin tärkeäksi. 

Vastaajista kolmasosa oli omaisia ja loput vastaajat olivat lähihenkilöitä, mikä tarkoit-

taa palvelukodin, kotihoidon tai jonkun muun palvelun tiimoilta toimivaa valmentau-

tujan lähityöntekijää. 
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5.1 Luottamus työtoimintaa kohtaan  

Yhdistyksen lähtöoletuksena oli, että luottamus syntyy vastaajien saamasta mieliku-

vasta siihen, miten yhdistys on pystynyt viestimään toiminnasta. Kyselyssä pyydettiin 

työtoiminnan osalta näkemyksiä valmentautujalähtöisyydestä, ohjauksen riittävyy-

destä ja ammatillisuudesta sekä valmentautujan mahdollisuudesta vaikuttaa omaan 

työhönsä. 

Taulukko 1. Luottamus yhdistyksen ammattitaitoiseen valmennushenkilöstöön 

 

Taulukko 2. Luottamus valmentautujan mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työtoimin-

taansa Rivertech ry:llä 

 

Taulukko 3. Valmentautuja saa työtoiminnassa riittävää ohjausta työtehtäviinsä.  
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Taulukko 4. Työtoiminta vastaa valmentautujan toiveita sekä työ ja toimintakykyä. 

 

 

Vastausten perusteella voidaan tulkita vastaajien luottavan siihen, että yhdistys toimii 

valmentautujan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti (taulukko 1 ja 2). Yhdistys pystyy jär-

jestämään riittävästi työnohjausta ja valmennushenkilöstö koetaan ammattitaitoisena 

(taulukko 3). Kuitenkin pientä hajontaa tuli siinä, miten omaan työhönsä valmentau-

tuja voi vaikuttaa (taulukko 4). 13,3 % on vastannut ”en osaa sanoa”. Tästä voi päätellä, 

ettei osallisuuden mahdollisuuksista välttämättä tiedetä, kuten esimerkiksi yhteisen 

viikoittaisen suunnittelun sekä valmennussuunnitelmien merkityksestä, ja tästä on 

syytä kertoa ulkoisessa viestinnässä enemmän. 

5.2 Työtoiminnan vaikuttavuus valmentautujalle 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan työtoiminnan vaikuttavuutta siltä osin, koetaanko työ-

toiminta valmentautujalle tärkeäksi, millainen ahkeruusrahan merkitys on, tukeeko 

työtoiminta valmentautujan jaksamista ja nähdäänkö avoimille työmarkkinoille siirty-

minen keskeisenä tavoitteena valmentautujalle. Vastausten mukaan työtoiminta koet-

tiin tarpeelliseksi tai hyvin tarpeelliseksi. Perusteluissa kerrottiin seuraavanlaisia kom-

mentteja: 

“Vuorokausirytmi pysyy ja sosiaalinen kanssakäyminen, on-
nistuneet suoritukset, kokee itsensä tärkeäksi ” – V1 

“Muuta alan työtä ei saatavilla ”-V2 

“On mielekästä tekemistä päiväaikaan ”-V3   

“Ei ole muutakaan paikkaa, missä olla päivällä ”-V4          
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Taulukko 5. Ahkeruusrahan merkitys valmentautujalle (1= Täysin eri mieltä ja 4= Täy-

sin samaa mieltä) 

 

Valmentautujalle maksetaan palkkio työtoiminnasta. Arkikielessä palkkiolle on eri ni-

mityksiä kuten ahkeruusraha, työtoimintaraha, työosuusraha. Lainsäädäntö ei sisällä 

tarkkaa määrittelyä vammaisten työtoiminnasta maksettavalle palkkiolle.  Palkkio on 

koettu ongelmallisena asiana, koska se on pieni rahallinen korvaus ja sitä ei makseta 

poissaolo- tai lomapäiviltä. Valmentautujille maksettava palkkio vuonna 2018 oli 5.50 

-10 euroa per päivä ja se on verotonta tuloa eläkkeen lisäksi. (Rivertech ry. 2018) Tau-

lukossa 5 olevan pylväs numero neljän mukaan voidaan päätellä, että valtaosa antaa 

ahkeruusrahalle merkitystä. Muutamassa ahkeruusrahalle annettiin toki myös kritiik-

kiä. 

“Palkkion nimi on sopimaton, palkkio on aivan liian pieni”-V1 

 

Taulukko 6. Valmentautujan siirtyminen avoimille työmarkkinoille (1= Täysin eri 

mieltä ja 4= Täysin samaa mieltä) 
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Työtoimintaan osallistumisen arvioitiin tukevan valmentautujan jaksamista. Vastaa-

jista kaikki olivat joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Kommenteista päätellen 

kuuluminen yhteisöön ja työkaverit olivat jaksamista tukevia asioita. Lisäksi oli mai-

nittu, että työstä toiseen vaihtaminen olisi jaksamista tukevaa. Tämän hetken merkit-

tävä keskustelun aihe erityistyöllistymisen kysymyksissä ovat avoimet työmarkkinat ja 

osatyökykyisten asema työmarkkinoilla. Avoimia työmarkkinoita (taulukko 6) pide-

tään yhtenä toiminnan vaikuttavuuden mittarina erityistyöllistymisen yksiköissä. Toi-

mintaa voidaan arvioida esimerkiksi siten, että mitä useampi osatyökykyinen henkilö 

siirtyy työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille, sitä vaikuttavampaa palvelu on. 

(Väyrynen 2018b.) Tässä muutama näkökulma valmentautujan siirtymisestä avoimille 

työmarkkinoille. 

 

” Tärkeää jos se on realistista ”-V1 

” Olisi kannustavaa välillä tehdä muualla töitä, joka olisi sopi-

vaa valmentautujan tehdä sitä mitä eniten osaa. Esim olla kir-

jastossa töissä, lähettinä, vanhuksille lukeminen, pelaaminen, 

askarteleminen ja lukeminen (päivän lehteä esim.) ”-V2 

” Pitäisi saada työpaikkoja vajakuntoisille ”-V3 

” On kokeillut, ei ole häntä varten ”-V4 

” Senhän pitäisi olla kaikille ykköstavoite ”-V5 

 

5.3 Työtoiminnan merkitys valmentautujalle nyt ja tulevaisuudessa 

Tässä osiossa vastaajat arvioivat seuraavia työtoiminnan sisältöjä ja niiden tarkoitusta 

valmentautujalle nyt ja tulevaisuudessa. Työelämätaitojen oppiminen ja digitaidoissa 

kehittyminen nähtiin erittäin merkittävänä tai tärkeänä, poissulkien kaksi vastausta, 

joissa digitaidoissa kehittyminen nähtiin merkityksettömänä. Kiistattomasti tärkein 

työtoiminnan tarkoitus valmentautujalle oli, että työtoiminta tarjoaa mielekästä teke-

mistä päivään. Tätä mieltä olivat vastaajista kaikki 16 henkilöä. 
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Taulukko 7. Työtoiminnan tarkoitus valmentautujalle 

 

Taulukon 7 mukaan luovuus ja itseilmaisu nähtiin vastaajien mielestä tärkeänä tai erit-

täin merkittävänä työtoiminnan tarkoituksena, poissulkien yksi vastaus, jossa luovuu-

den ja itseilmaisun nähtiin lähes merkityksettömänä. Työllistymistä avoimille työ-

markkinoille ei nähty erittäin merkittävänä tarkoituksena työtoiminnalle. Vastaajista 

valtaosa piti tätä työtoiminnan sisältöä vähintään lähes merkityksettömänä, osa mer-

kityksettömänä. Vastaajista ainoastaan kolme henkilöä näki työllistymisen avoimille 

työmarkkinoille erittäin tärkeänä. Vastausten perusteella työtoiminnan tärkein teh-

tävä olisi tarjota mielekästä tekemistä päivään.  Toiseksi tärkein työelämätaitojen op-

piminen, sen jälkeen kehittyä luovuudessa, itseilmaisussa sekä digitaidoissa. Työllisty-

minen avoimille työmarkkinoille sai vähiten ääniä. 

5.4 Yhdistyksen viestintä  

Taulukko 8. Oikea-aikaisen tiedon saatavuuden riittävyys  
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Aluksi selvitettiin kuuden tärkeäksi katsottavan viestinnän osa-alueita, joista arvelin 

lähihenkilön tarvitsevan tietoa koskien valmentautujaa ja hänen työtoimintaympäris-

töään. Kuvion ensimmäinen pylväs kertoo, kuinka vastaajat kokivat saavansa tietoa 

valmentautujan työtoiminnan suunnittelusta ja etenemisestä Rivertech ry:llä.  

Taulukon 8 mukaan, vastaajista seitsemän koki saavansa tietoa riittävästi ja yli puolet 

katsoi olevan vähintään ajoittaista parannettavaa, tyytymättömiä oli kaksi ja yksi vas-

taajista ei tarvinnut koko tietoa. Toinen pylväs kertoo verkostopalavereista ja niistä 

koettiin saatavan riittävästi tietoa. Kolmas pylväs kertoo valmentautujille suunnitel-

luista juhlista ja tapahtumista ja niistä saatiin riittävästi tietoa. Huomio kiinnittyy nel-

jänteen pylvääseen, joka osoittaa, että yhdistys ei ole osannut riittävästi jakaa työpajo-

jen toimintaa koskevaa tietoa. Viides pylväs kertoo, että loma-aikojen tiedottaminen 

toimii hyvin. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että vastaajat saavat riittävästi 

tietoa kaikista osa-alueista.   

 

Taulukko 9. Tiedon saatavuuskanavat 

 

Lomakkeessa kartoitettiin tapoja, joiden kautta vastaajat saavat tietoa ajankohtaisista 

asioista. Taulukon 9 mukaan, eniten tietoa lähihenkilöt saivat suoraan valmentautu-

jille jaetuista tiedotteista. Kysymyksessä oli valmiina vaihtoehtoina esimerkiksi Netti-

sivut, Facebook ja valmentautujille jaetut tiedotteet. Muu-kohtaan oli vastattu ne ka-

navat, joita vastaaja pystyi itse käyttämään. Vastausten hajonnasta johtuen voidaan 

päätellä, ettei ulkoinen tiedottaminen yhdistystä koskien ihan onnistunut. Näyttää 

siltä, että palvelukotien työntekijät ja muut ei-lähiomaiset saavat vähiten Rivertech 

ry:ltä koskevaa tietoa.  
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5.5 Kehittäminen, odotukset ja vapaa sana  

Näissä kysymyksissä vastaajilla oli vapaa sana kertoa avoimissa kysymyksissä kehitys-

ehdotuksia, odotuksia työtoiminnasta sekä toiveita siitä millaisia kehittämisehdotuk-

sia heillä on mielessään toimintaa kohtaan. Kysymykseen ”miten mielestäsi yhdistyk-

sen työtoimintaa voisi kehittää?”, tuli paljon ideoita ja ehdotuksia, kuten taidetyöpaja, 

näkyvyyttä enemmän, yhdistyksen oma kauppa tai myyntipiste keskustaan ja vuoro-

päivinä valmentautujat myyjinä. Toiminnalta odotetaan vastausten perusteella miele-

kästä toimintaa, mahdollisuutta kokeilla erilaisia töitä ja työnohjauksen kautta pääsyä 

kohti oikeaa työtä, valmennettavan vahvuuksien huomioimista, jatkuvuutta ja työn 

suunnittelua luovasti asiakkaan vahvuuksia hyödyntäen. Toivottiin myös enemmän 

näkyvyyttä kuten näyttelyjä, avoimia ovia, vierailuja ja pihatapahtumia. Toiminta pa-

ranisi myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisellä. Kriittistä palautetta tuli 

myös hieman kuten:  

“En osaa sanoa, kun en tiedä toiminnasta juuri mitään. Kohde pitää siirtää 
keskustaan. Se on nyt fyysisesti erittäin hankalasti saavutettavissa vam-
maisille ihmisille. -V1 

”Työtoiminta ja kehitysvammaisten päivätoiminta on saatava asianmu-
kaisiin tiloihin ja mielellään yhteisiin tiloihin keskustaan. On kohtuutonta 
kävelyttää asiakkaat päivittäin pitkän matkan takaa kelissä kuin kelissä. 
Rivertechin nimi on syytä muuttaa järjelliseksi suomalaiseksi sanaksi, 
jotta asiakkaatkin pystyvät sen sanomaan. Sisällön kehittämisessä on var-
masti paljon mahdollisuuksia, kunhan ensin tietäisi, mitä se nykyinen toi-
minta on.” -V2 

 

5.6 Kyselytutkimuksen reliabiliteetti  

Kyselytutkimuksen tavoitteena on hankkia tutkimukseen sopivaa tietoa, joka on 

virheetöntä ja todenmukaista. Vastausten luotettavuutta voivat heikentää satunnaiset 

virheet. Virheiden vähentämiseksi kysymykset kannattaa suunnitella huolella. Uhkana 

voi olla, että vastaaja voi ymmärtää väärin kysytyn kysymyksen ja tuloksena hän vastaa 

eri lailla kuin ajattelee kyselyn tekijä. Pelko rehellisyydestä ja sen seurauksista voi olla 

syynä, että vastaaja valehtelee, vaikka kyselylomake olisi täysin anonyymi. Lomakkeen 

anonyymius takaa sen, että epärehellisyyden riski pienenee. (Taanila 2019.) 

Kyselyn vastauksiin voivat vaikuttaa mahdollisesti myös vastaajan satunnaiset 

osatekijät. Erilaiset mielentilat ja olosuhteet, vuorokaudenaika ja muut 
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ympäristötekijät voivat vaikutta vastauksen valintaan. Mahdollista on, että vastaaja ei 

muista vastausta oikein. Tämä on ongelma erityisesti menneisyyttä koskevissa 

kysymyksissä. On myös mahdollista, että vastaaja yrittää vastata kysymykseen, vaikka 

ei oikeasti muista tai ei tiedä vastausta. Kysymysten  laadintavaiheessa kannattaa 

tarkasti harkita muistinvaraisten kysymysten esitysmuoto. (mt.) 

Lomakkeen suunnittelussa yritin ennakoida ja eliminoida satunnaisia virheitä, jotka 

todennäköisesti voisivat heikentää vastausten reliabiliteettia. Välttääkseni asioiden 

väärin ymmärtämisen, yhdistyksen työntekijät testasivat kyselylomakkeen ennen 

lomakkeen lähettämistä. Kyselylomakkeelle vastattiin täysin anonyymisti, mikä 

todennäköisesti takasi sen, että epärehellisyyden riski pieneni. Vastausajaksi oli 

annettu kymmenen päivää. Ajatuksena oli, että kymmenen päivän aikana vastaajaa 

pystyy itse etsimään sopivan hetken ja olosuhteet lomakkeen täyttöä varten. Teknisten 

virheiden välttämiseksi tulokset käytiin läpi manuaalisesti, jotta ne täsmäävät 

automaattisesti luotujen tulosten kanssa. 

5.7 Eettisyys  

Tutkimuksen tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

noudatin tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja. Näitä ovat mm. rehellisyys, 

kunnioitus muiden tutkijoiden työtä kohtaan ja tarkkuus tulosten tallentamisessa ja 

esittämisessä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 24). Lähtökohtana oli ihmisarvon 

kunnioittaminen. Vastaajille annettiin päätösvalta tutkimukseen osallistumisesta. 

Vastaajille lähetetyssä saatekirjeessä selitettiin tarkkaan, mitä tapahtuu kyselyn 

vastauksille analyysin jälkeen ja kerrottiin, että he voivat kieltäytyä kyselystä. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä on myös se, että vastaajalle on 

annettu mahdollisuus jättää vastamatta ja edetä kyselyssä sekä haluttaessa vastaaja voi 

lisätä oman vastauksen avoimeen kysymykseen. Tällöin vastaajat pystyvät antamaan 

omat vastauksensa ja sitä kautta vaikuttaa kyselyn kautta saatuihin tuloksiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 135–138). Tarkoituksena oli myös tutkimuksen validiteetin 

toteutuminen. Kehittämisehdotukset tehtiin vastausten analysoinnin perusteella. 

Eettinen sitoutuneisuus on erittäin tärkeää tutkimusta tehdessä (Tuomi ym. 2009, 

127). 
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6 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

Opinnäytetyöni tuotos on Rivertech ry:lle tekemäsi kehittämisehdotukset, jotka poh-

jautuvat vastaajilta saatuihin palautteisiin ja toiveisiin. Kyselyistä saadut palautteet 

toimivat mittareina, joita yhdistys voi hyödyntää tulevaisuudessa. Tilaaja voi halutes-

saan hyödyntää kehittämisehdotuksia. Yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja 

kaikki kyselystä nousseet kehitysehdotukset ovat mielestäni mahdollista toteuttaa 

siellä. Kuten tiivistelmässä jo mainitsin, palaute on yksi työn kehittämisen tärkeä vä-

line ja se toimii laadunarvioinnin menetelmänä.  

Palautekyselystä saadun aineiston pohjalta, ryhmittelin merkittävimmät työtoiminnan 

tehtävät ja kehittämisehdotukset. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tärkeintä 

työtoiminnassa olisi tarjota mielekästä tekemistä päivään. Seuraavaksi tärkeintä on 

työelämätaitojen oppiminen, sen jälkeen digitaidoissa kehittyminen ja työllistyminen 

avoimille työmarkkinoille. Ryhmittelin taulukon 10, tärkeimmät työtoiminnan tehtä-

vät vastauksen perustella ja vastaajien kehittämisehdotukset.  

 

Taulukko 10.  Kehittämisehdotukset vastauksen perustella. 

Mielekästä tekemistä ja tapahtumien suunnitte-

lua  

- Taidetyöpaja, avoimet ovet, vierailuja, 

pihatapahtumia 

- Yhteistyö koulujen, päiväkotien ja van-

hainkotien kanssa (toimintapäivät askar-

telun, liikuntaleikkituokioiden avulla) 

Työelämätaitojen oppiminen - Rivertech ry:n oma myyntipiste keskus-

taan ja valmentautujat myyjinä vuoro-

päivinä 

- Tutustumispäivät yritysten kanssa 

Luovuus ja itseilmaisu - Näyttelyt 

- Rivertechin nimi on syytä muuttaa suo-

malaiseksi sanaksi, jotta asiakkaatkin 

pystyvät sen sanomaan 

 Kehittyä digitaidoissa - Digipaja ja digitaalisten opittujen taito-

jen ylläpito (integrointi) 

Työllistyä avoimille työmarkkinoille - Jatkopolun mahdollisuus 
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6.1 Rivertech ry:lle uusi edustava nimi 

Yhdistyksen tai yrityksen nimi on usein ensimmäinen asia, jonka kanssa asiakas joutuu 

tekemisiin (Rekrytointi.com 2019). Esimerkiksi Rivertech ry:stä itselleni tulee mieleen 

metallitehdas, vaikka se ei millään tavalla liity siihen. Yhdistyksen sivuilla ja sisäpii-

rissä käytetään nimeä Riveripajat tai pelkästään Riveri. Rekisterihallituksen nimipal-

velun sivustolta huomasin, että Riveri-sanalla alkavia osumia oli 158 kappaletta. Val-

mentautujat voisivat miettiä ja ehdottaa yhdistykselle uutta nimeä. Nimestä voisi myös 

tehdä äänestyksen. Valmentautujat, henkilökunta, nuorten pajan asiakkaat ja valmen-

tautujien läheiset ehdottaisivat uutta nimeä ja nimiehdotukset laitetaan yhdistyksen 

infoseinälle ja yhdistyksen Facebook-sivulle ja lopuksi voittaja valitaan henkilökunnan 

äänestyksellä. Motivoinnin säilyttämiseksi voittavan nimiehdotuksen tekijän voisi pal-

kita ja yhdistys oikeasti ottaisi sen voittaneen nimen käyttöön.  

Tässä on muutamia vinkkejä ennen kuin mietitään uuttaa yhdistyksen nimeä. (Rekry-

tointi.com 2019) 

• Mitä palveluja ja tuotteita yhdistys myy 

• Voisiko nimi olla abstraktinen, josta ei voi arvata yhdistyksen toimialaa  

• Nimi voi olla myös vihje toimialasta 

• Voiko yhdistyksen nimi herättää ihmisissä positiivista mielikuvaa sekä olla tar-

peeksi lyhyt, helposti lausuttavissa oleva ja helposti kirjoitettava  

• Nimen muistettavuus on tutkimusten mukaan yksi tärkeämmästä yhdistyksen 

nimen ominaisuudesta 

• Millainen ihminen on yhdistyksen keskivertoasiakas 

• Yhdistyksen nimi on samalla viesti toiminnan uskottavuudesta, arvoista ja toi-

mintakulttuurista  

• Apuna voi kokeilla nimikonetta tai -generaattoria 

(Rekrytointi.com 2019) 

6.2 Yhteistyö koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien kanssa 

Tämän toiminnan tavoite on saattaa yhteen lapset, nuoret, vanhukset ja valmentautu-

jat ja saada heidät oppimaan toisiltaan ja ymmärtämään toisiaan paremmin. Tavoit-

teena on myös vähentää ennakkoluuloja ja kielteistä asennoitumista ja sen sijaan lisätä 
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suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tarkoitus on myös lisätä Rivertech ry:n näky-

vyyttä. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat haitaksi silloin, jos ne johtavat syrjintään 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019). Yhdistyksen valmentautujien järjestämät ta-

pahtumat voivat olla toiminnallisia päiviä tai tapahtumia, esimerkiksi askartelua, lii-

kuntaleikkitapahtuma, musiikkihetki, pikkujoulut, tanssiaiset tai ystävänpäivän kah-

vihetki. 

Näitä tapahtumia voidaan järjestää koululaisille, päiväkotilapsille ja vanhainkodin 

asukkaille. Tapahtumien tarkoitus on myös saada vastakutsuja eli jos koululaisille/ 

päiväkotilapsille järjestetään kahvihetki Rivertech ry:llä, myöhemmin koululaiset/ 

päiväkotilapset voivat järjestää valmentautujille vaikkapa askarteluhetken tai lähettä-

vät kutsun koulun/päivänkodin kevätjuhlaan. Vastakutsut vanhainkotien asukkaiden 

kanssa riippuu tietenkin heidän toimintatasostaan ja jaksamisestaan. Valmentautujat 

voivat järjestää itsestään tai koululaisten ja/tai päivänkodinlasten kanssa vanhuksille 

esimerkiksi rollaattorirallin, lukuhetkiä, kahvihetkiä, tanssiaiset ja pihatapahtumia. 

Tapahtumat voidaan järjestää Rivertech ry:llä, kouluissa, päiväkodeissa tai vanhain-

kodissa. Aluksi voisi kokeilla järjestää pilottitapahtumaan, missä valmentautujat saa-

vat vapaasti ideoida ja suunnitella itse tapahtumansa: missä, mitä ja milloin? Kun on 

päätetty, minkälaisen minkälainen pilottitapahtuma järjestetään, laitetaan ehdotus 

eteenpäin toiminnan tahon suuntautujalle. Yhdistyksen valmentautujat saavat itse 

päättää, millä kokoonpanolla he osallistuvat tapahtumaan. Myös koulut ja päiväkodit 

saavat itse päättää minkälaisella kokoonpanolla he osallistuvat. Todennäköisesti koko 

koulun koululaiset tai kaikki päiväkotilapset, eivät pysty osallistumaan samalla ker-

ralla. Tämä voisi kuitenkin onnistua, jos kyseessä on kevätjuhla tai yhteinen pihata-

pahtuma. Aluksi voisi kokeilla pieniä yhteistyökuvioita, esimerkiksi yski luokka tai yksi 

päiväkotiryhmä kerrallaan.  

Tunnelmia tapahtumasta ja sen valmisteluista kannattaa välittää yhdistyksen Face-

book-sivulla. Ihmisiä kuvattaessa ja julkaistaessa someen, pitää muistaa ensin kerätä 

kuvaus- ja julkaisuluvat. Tapahtumista kannattaa vinkata myös paikalliselle medialle.  

6.3 Tapahtumat ja tempaukset yritysten kanssa 

Työelämässä kehitysvammaisista, mielenterveysongelmaisista ja fyysisesti vammautu-

neista on monella mielikuvia mutta harvalla kokemusta. Työnantajat näkevät tällaiset 
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ihmiset vaikeasti rekrytoitavina ja kokevat, että he aiheuttavat lisää työtaakkaa muille. 

Kujasen (2018) mukaan TE-toimiston työkykykoordinaattori Maria von Bonsdorff on 

tehnyt viimeisen parin vuoden ajan monta yrityskäyntiä Uudellamaalla. Hän on kerto-

nut firmoissa palveluista, joita työnantajille on kehitetty osatyökykyisten henkilöiden 

työllistämisen helpottamiseksi. Tavoitteena on muokata yrityksien asennetta positiivi-

sempaan ja realistisempaan suuntaan. (Kujanen 2018.) 

Tässä esimerkiksi muutama fakta asiasta yrittäjälle. Saadakseen osatyökykyiselle kuu-

luvia palveluita, henkilöllä tulee olla diagnosoitu sairaus tai vamma. TE-toimiston työ-

hönvalmentajat etsivät työntekijät yritykselle, menevät työpaikalle ja auttavat työnte-

kijää pääsemään työhön sisään. TE-toimistolta saa palkkatukea vamman perusteella 

50 % niin kauan, kunnes lääkäri katsoo, että työkyky on alentunut. Työnantaja voi 

saada työolosuhteidenjärjestelytukea 400 euroa kuukaudessa. (mt.) 

Tähän olen koonnut erilaisia menetelmiä (taulukko 11 ja 12) mitä Rivertech ry:n kan-

nattaa kokeilla. Menetelmien tarkoitus on tarjota valmentajille ja valmentautujille hy-

väksi havaittuja vinkkejä työllistymisen tueksi. Nämä ehdotukset liittyvät työelämätai-

tojen oppimisen ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille tueksi. Työelämän tuoreet 

tuulet -hankkeen mukaan (2016) riittävä tuki ja kattava tiedonsaanti työantajille ovat 

yksi työllistämisen tärkeämmistä tekijöistä. Samalla ilmeni, että suuri osaa työnanta-

jista ei tiennyt mihin olla yhteydessä, mikäli olisi halukas palkkaamaan vaikkapa kehi-

tysvammaisen henkilön.  

Työvalmentajien ammattikunta on myös vielä melko tuntematon suurelle yleisölle. In-

fotilaisuudet ja tapahtumat yrityksien kanssa, tiiviimpi yhteistyö TE-palveluiden 

kanssa ja KELA:n kanssa antaisi paljon näkyvyyttä valmentautujille sekä Rivertech 

ry:n toiminnalle. Nämä materiaalit ja muut vinkit löytyvät työkirjasta työvalmentajalle 

MAHDOLLISTA! Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiksi. 

Työkirja on avoin kaikille ja sen julkaisija on Työelämän tuoreet tuulet -hanke. (MAH-

DOLLISTA!  2017. 
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Taulukko 11. Tapahtumat ja tempaukset yritysten kanssa 

Job shadow day - 

työnvarjostuspäivä, 

kansainvälinen tapah-

tuma, Suomessa koordi-

noi Vates-säätiö. Job 

Shadow Day järjeste-

tään Suomessa 

16.5.2019. 

 

• Tapahtuma tarjoaa osatyökykyisille henkilöille mahdollisuuden 

päästä päiväksi tutustumaan toiveidensa mukaiseen työhön.  

• Tapahtuma tarjoaa työnantajalle tilaisuuden tutustua kohde-

ryhmään ja heidän taitoihinsa ilman sitoumuksia. 

Päivän myötä yrityksillä on mahdollisuus halutessaan saada osallistu-

misestaan positiivista näkyvyyttä. Näkyvyyden kautta tieto mahdolli-

suudesta työllistää kehitysvammaisia ihmisiä leviää laajemmallekin. Ta-

pahtumaan voi ilmoittautua Vates-nettisivulta. (Vates 2019.) 

 

Infotilaisuus paikal-

lisille yrittäjille 

 

• Paikallisille yrittäjille suunnattu yhteinen infotilaisuus kehitys-

vammaisten työllistämiseen liittyvistä asioista. Infotilaisuus voi 

olla innostava tapa tavoittaa kohderyhmää ja luoda yhteistyö-

verkostoja. 

• Yleinen tietoisku: osatyökykyisyys, kehitysvammaisuus, työllis-

tämiseen saatavilla olevista tukimuodot, positiiviset esimerkit 

onnistuneista rekrytoinneista.  

• Yhteistyössä mahdollisesti paikallisen yrittäjäjärjestön ja TE-

palveluiden kanssa.  

Tilaisuudessa kerrotaan selkeästi, miten asiassa voi edetä, ja keneen olla 

yhteydessä, kun työllistäminen tuntuu ajankohtaiselta. (MAHDOL-

LISTA!  - Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tuke-

miksi 2017.) 

 

Työyhteisökoulutuk-

set 

 

• Työyhteisöille voi tarjota koulutuspäiviä tai tuokioita.  Koulu-

tuspäivässä tarjotaan monimuotoisuudesta työyhteisössä ja 

osatyökykyisyydestä. Samalla esitetään mitä eritystukea tarvi-

taan valmentautujan ohjaukseen perehdytykseen. Tällaista 

koulutusta ja työvälineitä erilaisuuden kohtaamiseen voi järjes-

tää jo ennen kuin tietty henkilö on työpaikkaan työllistynyt. Täl-

löin vältetään aiheen liiallinen yksilöinti. Hyviä vinkkejä työyh-

teisöjen tukemiseen löytyy Aspa-säätiön työllisyyshankkeissa 

(2008-2015). (MAHDOLLISTA!  - Materiaalia kehitysvammais-

ten ihmisten työllisyyden tukemiksi 2017.) 
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Taulukko 12. Työelämätaitojen oppimisen 

CV ja portfolio  

 

 

• Työnhakijalla on työnhakunsa tukena oma CV ja portfolio. Val-

mentautujalle olisi hyvä syy harjoitella oman CV:n ja portfolio te-

kemistä, silloin henkilö on omassa työnhaussaan toimija, eikä 

vain toiminnan kohde.   

• Valmentaja auttaa valmentautujaa kokoamaan selkeän, kuvia si-

sältävän CV ja mahdollisen portfolion. Sen avulla valmentautuja 

esittäytyä potentiaalisille työnantajille. Portfolioon on tallennettu 

tietoa siitä mitä kaikkea valmennettava on aiemmin tehnyt. Tä-

hän voisi soveltaa digipajaehdotusta.  

”Työhaastattelutree-

nit” 

• Pyydetään paikalliset työnantajat tarjoamaan valmentautujille 

mahdollisuuksia harjoitella työhaastattelutilanteita. Työnantajia 

pyydetään haastattelemaan henkilöitä kuin kyseessä olisi aito 

työhaastattelutilanne. Lopuksi työnantaja antaa palautetta haas-

tattelun onnistumista. 

• Työnantajan ei sitoutua työllistämään haastateltavia. Menetel-

män tarkoitus on mahdollisuus harjoitella ”oikeita” työhaastatte-

lutilanteita.  Se antaa työnantajille mahdollisuuden tutustua koh-

deryhmään potentiaalisina työnhakijoina. (MAHDOLLISTA!  - 

Materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiksi 

2017.) 

 

 

6.4 Digipaja ja digitaalisten taitojen ylläpito  

Digimaailman ajatellaan olevan kaikkien saavutettavissa, koska se ei ole riippuvainen 

ajasta tai paikasta. YK:n yleissopimuksessa kuvataan selkeästi, kuinka vammaisellekin 

tulisi antaa tasavertaiset oikeudet osallistumiseen. Tämä tarkoittaa myös pääsyä vies-

tintävälineille ja -verkostoihin. Digitalisaation kannalta se tarkoittaa, että palvelujen ja 

järjestelmien tulisi olla esteettömiä ja saavutettavia. Silti usein monet ihmiset jätetään 

kehityksen ulkopuolelle. Digisyrjäytymisellä tarkoitetaan digitaalisen kehityksen 

myötä yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä, kun palveluita tai laitteita ei osata käyttää 

tai resurssit niiden käyttämiseen puuttuvat. (Kaasalainen 2017, Papunet 2018.) 
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Digitalisaatiossa on positiivisia ja meidän arkea helpottavia asioita. Useimmille Suo-

messa asuville henkilöille digitaalisten julkisten palveluiden käyttäminen on luonte-

vaa. Osa ihmisistä haluaa ja uskaltaa käyttää digitaalisia palveluja ja heille paluu fyysi-

sen asioinnin ja palveluiden maailmaan tuntuu mahdottomalta. Osa ihmisistä ei halua 

tai uskalla käyttää digitaalisia palveluja eikä osa ihmisistä edes kykene siihen. (mt.) 

Viime keväänä suunnittelin ja toteutin Rivertech ry:lle digipajan pilottiryhmän. 

Digipajan tarkoituksena ( kuva 5) oli tukea valmentautujien digitaalisia taitoja. Paja 

vahvistaa ja tukee myös opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä sosiaalisia ja arjen 

taitoja. Rivertech ry:llä valmentautujien digitaaliset valmiudet olivat epätasaiset. 

Jotkut valmentautuijista esimerkiksi ovat niin kehittyneitä, että pitävät internetissä 

omia mielipideblogeja ja toiset ovat tosi aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Osa 

valmentautujista ei ole nähnyt tai käyttänyt tietokonetta tai älypuhelinta lainkaan.   

 

 

Kuva 5. Digipajan ehdotus pähkinänkuoressa  

Kuvaan tässä lyhyesti työpajan kulkua. Alkukartoitus auttaa selvittämään 

valmentautujien digitaalisia valmiuksia. Digipajan osallistumisen kriteerit olivat luku-

ja kirjoitustaito sekä valmentautujan motivointi osallistumiselle. On hyvä huomioida 

että pajan osallistujat tarvitsevat ohjaajalta paljon yksilöllistä tukea, rohkaisua 

ja kannustusta. Pajan ryhmäkooksi suositten yhtä tai kahta valmentautujaa. Pajan 

kestoksi suosittelen puoltatoista tuntia sisältäen noin 10-15 minuutin tauon. 
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Kuva 6. Digitaalinen pajan yleinen runko  

Digipaja sai nimekseen Digitreenit (kuva 6) ja sen sisältö jaettiin teemoittain. Teemat 

olivat tietokoneen käytön alkeet Google-tilin luonti ja GoogleDocs tekstinkäsittelyyn 

tutustuminen, nettietiketti tutuksi, nettiopas-turvallinen nettikäyttö sekä älypuhelin ja 

tabletti tutuksi. Pajan aikataulua kannattaa suunnitella tarkasti ja varata helpoille 

tehtävillekin enemmän aikaa. Google-tilin avaamiseen täytyi pyytää lupaa läheiseltä 

tai lähiomaiselta. Esimerkki luvanpyyntölomakkeesta löytyy liitteenä. Digitaitojen  

ylläpitävä harjoitus voi olla esimerkiksi CV:n  ja portfolion tekeminen. 

Työtehtävien järjestely yhdistyksessä ei aina ole helppoa, koska jokaiselle pitäisi löytyä 

omien taitojen rajoissa olevaa työtä. Pajoilla olisi oltava nykyaikaiset koneet ja laitteet, 

jotta valmentautuja pystyy kehittämään ja ylläpitämään digitaitojaan. Jos 

valmentautuja pystyisi ilmoittamaan omat läsnäolotietonsa työpaikalla tietokoneen 

kautta, sekin olisi jo iso saavutus. Samoin yhdistyksessä voisi olla enemmän neuvovia 

ja opastavia työntekijöitä sekä työharjoittelijoita auttamassa niitä, jotka eivät selviydy 

yksin työtehtävistään. Tämän työpajan ehdotusta voi muokata ja käyttää vain osittain. 

Kaikki materiaalit löytyvät yhdistyksen tunnuksilta Google Drive-palvelusta. 
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7 POHDINTA  

Tämä projekti oli aluksi haasteellinen ja vaikea, jopa pelottava. Olen maahanmuuttaja 

ja vaikka olen asunut Suomessa pitkän aikan, eniten minua pelotti ajatus, miten 

onnistun kirjoittamaan opinnäytetyön hyvällä suomen kielellä. Onneksi sain paljon 

tukea ohjaajalta ja lähipiiriltä. Toiseksi haastavinta oli rajata työni aihe, ettei se paisuisi 

liian suureksi. Lopulta opinnäytetyö muuttui jännittäväksi ja merkittäväksi haasteeksi 

itselleni. Opinnäytetyön aikana perehdyin minulle täysin tuntemattomaan alaan. 

Pääsin tutkimaan monia työtoimintaan liittyviä nettilähteitä, kirjallisuutta ja 

hankkeita. Haastattelin usein Rivertech ry:n toiminnanjohtajaa Outi Väyrystä, jolta 

sain myös paljon apua opinnäytetyöhöni. 

Lähteiden etsiminen oli vähän haasteellista, koska työtoiminnan ja osatyökykyisen 

työvalmennukseen liittyvää kirjallisuutta ei ole saatavilla helposti. Useita lähteitä ei 

voinut suoraan hyödyntää opinnäytetyössä, kuten esimerkiksi satunnaisia blogeja, 

mielipidekirjoituksia ja Wikipediaa. Uuden asian omaksumisen jälkeen sain lopulta 

vähän alan asiantuntemusta ja osasin etsiä tiedot oikealla hakusanalla. Siitä sain lisää 

itsevarmuutta ja ensimmäiset työhön liittyvät onnistumisen kokemukset. 

Tietoperustan keräämisessä haastavinta oli työtoiminnan ja osatyökykyisten työval-

mennuksen käsitteiden avaaminen sekä työpajojen ja työhönvalmennuksen erojen löy-

täminen. Sosiaalihuoltolain (§27d ja §27e) sisältö jättää lainsoveltajalle, kuten 

työtoiminnan ja työvalmennuksen palveluiden tuottajalle, paljon tulkinnan varaa. 

Mielestäni tämä johtaa, usein siihen, että yhdistys tai organisaatio tulkitsee lakia 

omalla tavalla ja tästä syntyy paljon erilaisia tapoja toimia. 

Kyselyn suunnittelu, luominen, lähettäminen ja vastausten odottaminen oli kiinnosta-

va ja jännittävä prosessi. Samalla oli jännittävä nähdä, miten läheiset vastaanottavat 

kyselyn. Suoranaisesti opinnäytetyöni aiheeseen liittyviä tutkimuksia ei ole aiemmin 

tehty, mutta esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta on kyllä tutkittu. 

Yhdistys on saanut paljon asioita pohdittavaksi. Minä ja toiminnanjohtaja olimme tosi 

tyytyväisiä, koska asiat oli koettu yhtä tärkeiksi. Vastausprosentti oli suuri ja se oli pal-

kitsevaa. Kyselytutkimus onnistui hyvin aikataulullisesti. Kaikki vastaukset tulivat 

ajallaan. Prosessin aikana sain hyvää palautetta toiminnanjohtajalta kyselyn 

onnistumisesta. Tämän kyselylomakkeen yhdistys voi pitää perusmallina ja 

tarvittaessa muokata eri tahojen mukaan. 
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Kun mietin kehittämisehdotuksia, yritin ajatella niitä yhdistyksen ja yhteisöpedagogin 

näkökulmasta. Yhdistyksen ja yhteisöpedagogin keskeiset arvot sopivat mielestäni 

hyvin toisiinsa. Oman kokemuksen sekä teorian mukaan työvalmennukselle ja 

yhteisöpedagogille yhteisiä arvoja ovat tasa-arvo työnteossa, aktiivinen kansalaisuus, 

osallisuus yhteiskunnassa ja kaikille kuuluvan oikeuden toteutuminen. 

Kehittämisehdotuksissa minulla oli tavoitteena, että valmentajat ja 

yhteistyökumppanit antaisivat mahdollisuuden valmentautujille ja toiminnalle tulla 

rohkeasti omalta mukavuusalueelta pois. Toteutuessaan kehittämisehdotukseni tuovat 

yhdistystä näkyvämmäksi Suonenjoella ja mahdollisesti Sisä-Savon alueella. 

Mielestäni ehdotukset lisäisivät valmentautujien yhdenvertaisuutta, vahvistaisivat 

sosiaalisia ja kansalaistaitoja sekä työnteon tasa-arvoa. Se myös parantaisi 

työvalmennuksen menetelmän laatua. Kehittämisehdotukset sisältävät mielekästä 

tekemistä, tapahtumien suunnittelua, luovuutta ja työelämäntaitojen oppimista. Jos 

ajatellaan eteenpäin, näistä kehittämisideoista voisi syntyä uusia opinnäytetyön 

aiheita tai ideoita rahoituksen hakemiseen. Yhdistyksen kannattaa ehdottomasti 

hyödyntää tähän oppilaitosten opiskelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. 

Itse jäin pohtimaan, miksi valmentautujien työllistyminen ei saanut kiinnostusta lähei-

siltä. Työvalmennuksen yleinen tavoite täyttyy, jos valmentautuja työllistyy tai saa 

osallistua oikeassa työpaikassa työkokeilujaksoihin. Miksi sitten suurin osa 

valmentautujien läheisistä ei kuitenkaan usko työllistymisen mahdollisuuteen? 

Työvalmennus ei ole sama kuin päivätoiminta. Valmentautujien työllistymisellä on 

merkitystä sekä myös arvoa yhteiskunnan kannalta.  

Olen kysynyt tilaajalta, että mitä mieltä he ovat tästä. Toiminnanjohtaja vastasi, että 

yhdistyksessä on pohdittu tulosta siltä kantilta ja yhdistyksen tulkinnan mukaan 

kysymys oli läheisten peloista. Pelko siitä, että hänen lähihenkilönsä joutuu 

kilpailemaan ilman tukitoimia vammattomien kanssa avoimista työpaikoista. Minä 

itse ajattelen, että läheistein pelko ja ennakkoluulot voivat johtua tietojen puutteesta. 

Onko mahdollista pitää myös läheiselle infotilaisuuksia, joissa keskustellaan 

askarruttavista asioista ja annetaan tietoa ajankohtaisista aiheista? 
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8 ITSEARVIOINTI JA TILAAJAN PALAUTE  

Aluksi minun piti kirjoittaa samalle tilaajalle opinnäytetyö eri aiheesta ja olin ehtinyt 

tehdä aika paljon työtä sen eteen. Tilaaja kuitenkin perui sen työn, koska aihe ei ollut 

ajankohtainen ja me sovimme, että teen opinnäytetyön toisesta aiheesta. Aikaisemmin 

olin tehnyt Rivertech ry:lle kyselytutkimuksen ja sain tehdä opinnäytetyön sen 

pohjalta. Oikean positiivisen asenteen hakeminen uutta työtä kohti vei paljon aikaa, 

mutta työn tekeminen oli lopulta palkitsevaa. Aikataulu oli nopea, mutta yritin 

parhaani. Kun aika alkoi loppua, totesin, että jouduin venyttämään työtä aikataulun 

yli. 

Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat hyvin. Valitsimme kohderyhmän oikein ja 

saimme paljon hyviä ja tärkeitä ideoita läheisiltä ja lähiomaisilta. Tavoitteena oli 

kehittää työtoimintaa, työvalmennusta ja ulkoista viestintää. Kehittämisehdotusten 

avulla yhdistys voi osittain parantaa ulkoista viestintää. Esimerkiksi tapahtumien ja 

infotilaisuuksien kautta yhdistys saa paljon näkyvyyttä ja se auttaa myös yhdistyksen 

maineen rakentamisessa. Pitää olla realistinen ja ymmärtää, että osatyökykyisen 

työllistyminen ei ole niin yksinkertainen asia ja esimerkiksi työantajat 

infotilaisuuksien jälkeen tarvitsevat aikaa uuden asian omaksumista varten. Vaikka 

yhteistyö yritysten kanssa epäonnistuisi aluksi, kannattaa vain jatkaa ja yrittää. Olen 

sitä mieltä, että epäonnistumisen kautta syntyy vielä parempia ideoita ja toimintaa. 

Opinnäytetyön aikataulu oli tiukka, enkä pystynyt paneutumaan kaikkiin ehdotuksiin, 

joita vastauksien mukana tuli. Kaikki vastaajien ehdotukset ja ideat olivat 

mielenkiintoisia mutta piti tehdä valinta. Vastauksien mukana tuli jonkin verran 

kritiikkiä. Esimerkiksi, itselleni jäi mieleen se, että jotkut vastaajista eivät osanneet 

sanoa mitään, koska eivät tiedä toiminnasta juuri mitään tai toisen mielestä oli, että 

toiminnan kehittäminen on varmasti mahdollista, kunhan ensin tietäisi, mitä se 

nykyinen toiminta on. Mielestäni tähän pitää reagoida, koska ihmiset halusivat viestiä 

asian yhdistykselle. Monet vastaajat olivat sitä mieltä, että yhdistyksen tilat ja 

yhdistyksen oma kauppa pitäisi siirtää keskustaan. Monet valmentautujat joutuvat 

kävelemän päivittäin töihin. Yhdistykseltä Suonenjoen keskustaan on matkaa noin 

neljä kilometriä ja on fyyysisesti hankalasti saavutettavissa vammaisille ihmisille.   
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Kokonaisuudessa opinnäytetyöni onnistui mielestäni hyvin. Se oli minulle kuin 

opettavainen seikkailu. Itsetuntemukseni on kasvanut, kun rajojani kokeiltiin. Uuden 

aiheen löydyttyä pääsin vauhtiin ja loppua kohden innostuin tekemään työtäni yhä 

enemmän ja enemmän. Olen saanut paljon tukea omalta opinnäytetyön ohjaajalta, 

mikä merkitsi minulle paljon. Olen ylpeä itsestäni, että sain tehdä tämän työn loppuun 

asti. Oma lähipiiri on ollut myös kannustava. Loppuvaiheessa tein pari kertaa 

vertaistyöskentelyä toisten opiskelijoiden kanssa. Tapasimme pienissä ryhmissä 

Humakin kirjastossa ja annoimme palautetta sekä vertaistukea toisillemme. Totesin, 

että se oli kannattavaa, koska omalle työlle helposti voi tulla sokeaksi ja sen kannalta 

on tärkeä, että joku ulkopuolinen henkilö lukee sen.  Voin sanoa, että näillä voimilla 

pääsin loppuun asti. 

Pyysin toiminnanjohtajalta lyhyen palautteen ja SWOT-analyysin 

kehittämisehdotuksista. Toiminnanjohtajan mukaan olen todella paneutunut 

vaihtoehtoihin ja kehittämisehdotukseni ovat hyviä ja raikkaita. Toiminnanjohtajan 

mukaan esimerkiksi yhdistyksen nimivaihdon prosessi on ajankohtainen ja 

ehdotukseni laittoi hänen  ajattelemaan, että pitäisikö sen tehdä juuri noin. 

Toiminnajohtajan SWOT-analyysin mukaan kehittämisehdotuksien vahvuudet ovat 

realistisuus, avoimuus, massiivisuus ja toiminnaympäristön tuntemus. Erityisyys tai 

monimuotoisuus eivät ole rajoittamassa vaihtoehtoja. Mahdollisuudet ovat kelvolliset 

ideat hankerahoitukseen ja uusien näkökulmien hyödyntäminen käytännön 

toiminnassa (esimerkiksi tapahtumien järjestäminen). Heikkoudet 

kehittämisehdotuksissa on, että puuttuu näkökulmat käytännön toteuttamiseksi 

(esimerkiksi miten tapahtumaan osallistutaan käytännössä). Uhissa nousi odotuksien 

mukaan se, että yhdistyksellä ei ole varaa hankkia kehittämisideoiden mukaista 

laitteistoa ja osaamista (esimerkiksi digitreenien jatkokehittämiseen). 
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