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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia selkeä ja informatiivinen perehdytys-

kansio Ylivieskan toimintakeskuksen Kipinän työntekijöille, jota he voivat käyttää 

perehdytyksen tukena. Perehdytyskansion tehtävänä on toimia tukena uusille 

työntekijöille ja selkeyttää ja tehostaa perehdyttämistä.  Opinnäytetyöni sisältää 

tuotoksena tehdyn perehdytyskansion lisäksi raportin, jonka teoreettisessa viite-

kehyksessä avaan käsitteitä perehdyttäminen, kehitysvammaisuus ja päivä- ja 

työtoiminta.  

 

Työn kirjallisessa osuudessa tarkastelen seurakunnan vammaistyötä keskittyen 

erityisesti Ylivieskan seurakunnan vammaistyöhön ja toimintakeskus Kipinän ja 

seurakunnan väliseen yhteistyöhön. Tämän jälkeen käyn läpi opinnäytetyön ai-

heen ja tavoitteet ja kerron perehdytyskansion laadinnasta.  Lopussa pohdin 

opinnäytetyön eettisyyttä, luotettavuutta ja koko opinnäytetyöprosessia. Loppuun 

olen liittänyt perehdytyskansion sisällysluettelon. 

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii toimintakeskus Kipinä, joka sijaitsee 

Ylivieskan kaupungissa. Kipinässä työskentelee seitsemän ohjaajan lisäksi neljä 

osa-aikaista ohjaajaa ja osaviikkoisesti kaksi yksin asuvien kehitysvammaisten 

ohjaajaa. Työ- ja päivätoimintaan osallistuu päivittäin noin 25-30 asiakasta Yli-

vieskan ja Alavieskan alueelta. Toiminta pitää sisällään tekstiilitöitä, vanhojen 

huonekalujen entisöintiä, askartelua sekä virikkeellistä toimintaa. Näiden lisäksi 

toimintaan kuuluu myös pienimuotoista pyykinpesupalvelua sekä avotyöhön val-

mentamista ja ohjausta. Työ- ja päivätoiminnan lisäksi Kipinän tiloissa järjeste-

tään Ylivieskan ja Alavieskan kehitysvammaisten koululaisten päivähoito. (Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kallio. Vammaispalvelut. Toimintakeskus Kipinä.) 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion piiriin kuuluvan toimintakeskus Kipinän tavoit-

teena on kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja koko-

naisvaltainen kuntouttaminen niin, että asiakas pystyisi selviytymään mahdolli-

simman itsenäisesti yhteiskunnassa. Kipinässä valmennetaan ja ohjataan avo-/ 
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tuettuun työhön asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä annetaan ohjausta mah-

dollisesti toimintakeskuksen ulkopuoliseen työhön. (Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio. Vammaispalvelut. Päivä- ja työtoiminta.)  
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2 KEHITYSVAMMAISUUS 

 

 

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. 

(Kehitysvammaliitto. Kehitysvammaisuus). Se ei kuitenkaan ole sairaus ja rajoit-

taa vain osaa ihmisen toimintaa. On arvioitu, että Suomessa on noin 40 000 ke-

hitysvammaista ihmistä. (Vernerit.net. Kehitysvammaisuus.) 

 

Kehitysvammaisuus on eri asia kuin vammaisuus, joten sitä ei pidä seikoittamaan 

muihin vammaisuuden muotoihin, kuten esimerkiksi näkö- tai kuulovammaan. 

Kehitysvamman asteita on useita ja se voi vaihdella vaikeasta vammasta lievään. 

Lääketieteessä kehitysvamma jaotellaan usein lievään, keskivaikeaan, vaikeaan 

ja syvään kehitysvammaisuuteen. (Vernerit.net. Kehitysvammaisuus.) Älyllisessä 

kehitysvammaisuudessa ihmisen suoritustaso on normaalia alhaisempi, jolloin 

ihminen kärsii usein erilaisista sosiaalisista ongelmista, jotka voivat näkyä esi-

merkiksi viestinnässä, koulussa, työssä tai harrastuksissa. Kehitysvammainen ih-

minen ei välttämättä kykene itsenäiseen kotona asumiseen, vaan saattaa tarvita 

erilaista apua selvitäkseen arjen askareista. (Duodecim terveyskirjasto. Älyllinen 

kehitysvammaisuus.) 

 

Kehitysvammaisuus todetaan usein lapsuuden aikana tai nuoruudessa ennen 18 

vuoden ikää. Diagnoosi tehdään, jos yksilön psyykkisen toiminnan taso on sel-

västi keskiarvoa alempana. Kehitysvamma saattaa viivästyttää puheen ja käve-

lyn oppimista riippuen diagnoosista. Yleisimpiä kehitysvamma diagnooseja ovat 

kromosomipoikkeavuudesta johtuva Downin syndrooma, Fragiili X-oireyhtymä ja 

Fetaalialkoholisyndrooma, jonka aiheuttajana on äidin raskaudenaikainen alko-

holin käyttö. (Encyclopedia of Mental Disorders. Mental retardation.) Kehitysvam-

maisuus voi johtua monista eri tekijöistä, joita ovat esimerkiksi häiriöt perintöteki-

jöissä, odotusajan ongelmat, synnytyksen aikainen hapen puute, kromosomipoik-

keavuus, lapsuusiässä tapahtuva onnettomuus tai sairaus. Aina kuitenkaan ke-

hitysvammaisuuden syytä ei pystytä selvittämään, jolloin se jää tuntemattomaksi. 

(Vernerit.net. Kehitysvammaisuus.)  
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On tärkeää, että kehitysvammaisetkin ihmiset voivat elää täyttä ja tasa-arvoista 

elämää, joten sen vuoksi he tarvitsevat usein tukea, ohjausta ja palveluita esi-

merkiksi kommunikoinnissa, omatoimisuudessa, kodinhoidossa, kirjallisissa tai-

doissa, liikkumisessa, työssä ja vapaa-ajalla. Kehitysvammaisten Tukiliiton ta-

voitteena onkin, että yksilöllinen ja tarpeenmukainen tuki auttaa kehitysvam-

maista ihmistä elämään hyvää ja itsenäistä elämää hänelle luontaisella tavalla. 

(Tukiliitto.fi. Tietoa kehitysvammasta.) 
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3 PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 

 

 

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään kunnan sosiaalitoimen palveluna toimintakes-

kuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työ-

suhteiseen työhön. Kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt ylläpitävät toimintakeskuksia. 

Suomessa on arvioitu, että noin 14 000 kehitysvammaista henkilöä osallistuu työ- 

tai päivätoimintaan. Työtoiminta koostuu tyypillisesti tekstiili- ja puutöistä sekä 

yrityksille alihankintana tehtävästä kokoonpanosta, lajittelusta ja pakkaamisesta. 

Päivätoiminta taas tarjoaa erilaisia virikkeitä ja elämäntaitojen harjoittelua. (Kehi-

tysvammaisten Tukiliitto ry. Työ- ja päivätoiminta.) 

 

Työ- ja päivätoiminnassa mukana olevat ihmiset eivät ole työntekijöitä vaan asi-

akkaita, jotka osallistuvat toimintaan huoltosuhteessa. Kehitysvammaisille, jotka 

osallistuvat työ- tai päivätoimintaan voidaan maksaa työosuusrahaa, joka on toi-

minta-avustus -tyyppinen tuki. Se ei ole korvaus tehdystä työstä, eli ei siis palk-

kaa, vaan se on veroton avustus, jota maksetaan eläkkeen lisäksi. Työosuusra-

han suuruus on enimmillään 12 euroa päivässä. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

Työ- ja päivätoiminta.) 

 

Tavoitteena päivä- ja työtoiminnassa on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen 

sekä kokonaisvaltainen kuntouttaminen, jotta henkilö pystyisi selviytymään mah-

dollisimman itsenäisesti yhteiskunnassa. Toimintakeskukset antavat valmen-

nusta ja ohjausta avo- ja tuettuun työhön asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä 

ohjausta toimintakeskuksien ulkopuoliseen työhön. Toiminnassa käytetään kun-

touttavaa työotetta asiakasta kunnioittaen sekä pidetään yllä päivärytmiä virik-

keellisessä ohjauksessa. (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Vammaispalvelut. 

Päivä- ja työtoiminta.) 
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4. PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

4.1 Perehdyttämisen määritelmä ja merkitys 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työnantajan työntekijälle antamia valmiuksia työs-

kennellä oikealla ja turvallisella tavalla työyhteisössä ja työtehtävissä. Työnopas-

tus ja perehdyttäminen toimivat parhaimpana ennakoivana turvallisuustoimin-

tana. Työtapaturmat johtuvatkin usein työnopastuksen puutteesta. (Työturvalli-

suuskeskus. Työturvallisuus ja työsuojelu. Työntekijän perehdyttäminen ja opas-

tus.) 

 

Tärkeimpiä tehtäviä perehdyttämisessä on lujittaa työntekijän ymmärrystä yrityk-

sen identiteetistä, joka auttaa sitä aikaa, jolloin uuden työntekijän työpanos muut-

tuu tuottavammaksi. Usein työn ohessa tapahtuvassa perehdytyksessä käyte-

tään erilaisia perehdytysohjelmia, joiden toteuttaminen tapahtuu usein pitkällä ai-

kavälillä. Perehdyttämisohjelma alkaa usein saman tien uuden työntekijän astu-

essa sisään työpaikalle. Uuden työntekijän perehdyttämisvastuu annetaan usein 

yhdelle henkilölle tai tiimille riippuen työpaikasta. Perehdyttäjän lisäksi uudella 

työntekijällä on myös vastuu oppimisesta, jolloin tulijan on hyvä kysyä, kerrata ja 

tarkistaa niitä asioita, jotka jäävät epäselväksi tai kokee epävarmuutta joistain 

asioista. (Ketola 2010, 70.) 

 

Perehdyttämisen tavoitteena on, että perehdytettävä oppii tuntemaan työpaik-

kansa ja sen toimintaperiaatteet ja työtavat. Näiden lisäksi perehtymistä auttaa 

tutustuminen työpaikkansa ihmisiin, työkavereihin ja esimieheen. Perehdytettä-

vän tulisi myös tietää odotuksista koskien omaan työhön, ymmärtää oma vastuu 

alueensa työyhteisössä ja tutustua turvallisuusohjeistuksiin. (Kangas & Hämäläi-

nen 2007, 2.) 

 

Perehdyttämisessä on tärkeää, että uusi työntekijä saa kokonaisvaltaisen kuvan 

yrityksestä, sen toiminnasta, arvoista ja toimintatavoista. Tulokkaan tulee saada 

myös riittävästi tietoa työsuhteeseensa liittyvistä asioista ja tarvittaessa lisätietoa 

työpaikkaansa liittyvissä asioissa. Perehdyttämistä tukee erilaiset oppaat, 
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toimintakertomukset, yritysesitteet, videot sekä yrityksen internetsivut. (Kangas 

& Hämäläinen 2007, 2.) 

 

 

4.2 Perehdyttämisen hyödyt 

 

Hyvä perehdytys palvelee niin työntekijää kuin yritystäkin. Se luo hyvän perustan 

yhteistyölle ja työn tekemiselle. Uusi työntekijä saa perehdyttämisen avulla paljon 

tietoa ja taitoja, joka helpottaa työn aloittamista. Perehdytettävä pystyy työsken-

telemään itsenäisesti sitä nopeammin, mitä joutuisammin hän omaksuu uudet 

asiat. Perehdyttämiseen käytetty aika tulee myöhemmin monin verroin takaisin. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Perehdyttämisestä on hyötyä koko työyhteisölle. Työntekijä oppii tekemään 

työnsä nopeammin oikein ja mahdolliset työssä tapahtuvat virheet vähenevät sa-

moin kuin virheitten korjaamiseen käytetty aika. Työtapaturmien ja riskien välttä-

misen vuoksi, joita sattuu usein enemmän uusille työntekijöille, on hyvä perehtyä 

myös työturvallisuusasioihin. Hyvän perehdytyksen lisäksi myönteinen ensivai-

kutelma on myös omiaan kannustamassa ja rohkaisemassa tulokasta. Työmoti-

vaatio todennäköisesti vahvistuu vaan entisestään, jos tulokas kokee ystävällisen 

tervetulotoivotuksen ja hän saa alussa riittävästi opastusta. Työmotivaatio heijas-

tuu usein suoraan poissaolojen määrään ja henkilöstön vaihduntaan. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 4-5.) 

 

Perehdytys ei koske vain uusia työntekijöitä vaan työtehtävien ja työtapojen 

muuttuessa pitempään työssä olleet työntekijätkin tarvitsevat tukea ja opastusta 

työn muuttuessa. Työnopastus on aina paikallaan, kun työtehtävät tai työmene-

telmät muuttuvat, turvallisuusohjeita ei noudateta, työpaikalla sattuu tapaturma, 

annetussa työnopastuksessa havaitaan puutteita tai, jos työ on tekijälleen uusi. 

Työssä tapahtuvat muutokset voivat kuormittaa henkisesti ihmistä ja ihminen jou-

tuu sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Hyvä perehdytys ja työnopastus helpottavat 

kuin myös jouduttavat työtä ja ovat tärkeitä asioita henkilöstön kehittämisen kan-

nalta. (Ahokas ja Mäkeläinen 2013.) 
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4.3 Perehdyttämisen suunnittelu 

 

Suunnittelu on asioiden ennalta pohtimista, joka tapahtuu tietoisesti ja jonka 

avulla pyritään vaikuttamaan tulevaan. Suunnitelmallisuus tuo johdonmukai-

suutta ja tehokkuutta niin toimintaan kuin myös kehittämiseen ja perehdyttämi-

seen. Perehdyttämisen suunnittelussa keskitytään pohtimaan mm., että mitä pe-

rehdyttäjiltä odotetaan, mitkä ovat heidän vastuunsa ja tehtävänsä perehdyttämi-

sessä ja paljonko aikaa perehdyttämisprosessiin tarvitaan. Suunnittelussa on tär-

keä pohtia myös sitä, millaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia perehdytettävän on 

hyvä oppia ja missä ajassa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6-7.) 

 

Varasuunnitelmien laatiminen sisältyy myös suunnitteluun, koska yllättäviä ja 

poikkeuksellisia tilanteita saattaa tulla vastaan, kuten esimerkiksi perehdyttäjän 

sairastuminen. Suunnitellessa perehdyttämistä on myös hyvä paneutua työpa-

koilla oppimisen seurantaan. Perehdyttämisen seurantakeskustelu on myös hyvä 

merkitä perehdytysohjelmistoon. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7.)  

 

 

4.4 Perehdyttämistä koskeva lainsäädäntö 

 

Työturvallisuuslaissa (L738/2002) on säädetty, että työnantajan tulee antaa työn-

tekijälle riittävä perehdytys työhön, työpaikan työolosuhteisiin ja työvälineisiin. 

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä 

valvoen, että annettuja ohjeita noudatetaan ja tarpeen tullen puututtava niihin. 

Riittävällä ohjauksella ja opetuksella vähennetään työn haittojen ja vaarojen syn-

tymistä.  

 

Työntekijä on myös oikeutettu saamaan ohjausta ja opetusta säätö-, puhdistus-, 

huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta. Tarvittaessa 

työsuojelu toimintaohjelman ohjeistuksia ja tavoitteita tulee täydentää ja niitä on 

hyvä käsitellä yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajien kanssa. (L738/2002.)  
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4.5 Perehdytyskansio 

 

Oheismateriaalin tarkoituksena on tehostaa oppimista ja tukea asioiden muista-

mista ja mieleen painamista. Perehdytyskansion lisäksi perehdyttämisen oheis-

aineistoa ovat mm. oppaat, toimintakertomukset, esitteet, tiedotteet, perehdyttä-

misohjelmat, käsikirjat, videot ja ammattikirjallisuus- ja lehdet. (Kangas & Hämä-

läinen 2007, 10.) 

 

Oheismateriaali säästää perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa, vaikka itse materi-

aalinen kokoaminen vie aikaa. Oheisaineistosta on paljon hyötyä tulokkaalle, 

koska tulokas voi etukäteen tutustua asioihin lukemalla ja myöhemmin kerrata 

omatoimisesti asioita oheismateriaalin avulla. Etukäteen lukeminen ja tutustumi-

nen aineistoon auttaa myöhemmin omaksumaan helpommin kuulemaansa. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 7, 10.) 

 

Perehdytyskansion suunnittelussa ja kokoamisessa on hyvä muistaa, että se on 

usein ensimmäinen konkreettinen yritystä koskeva tietopaketti. Kiellot ja säännöt 

voivat luoda negatiivisia vaikutelmia yrityksestä, joten sen vuoksi on tärkeää 

tuoda esille positiivisia merkityksiä perehdytysmateriaalia muodostaessa. Yhteis-

työn ja yrityksen arvojen korostaminen perehdytysmateriaalissa luovat myöntei-

siä mielikuvia, mikä on hyvä muistaa myös perehdytyskansion ulkoasua teh-

dessä. Sisällöltään perehdytysmateriaalin tulisi olla tiivis ja käsiteltävä vain olen-

naisia tietoja. Materiaalia tulisi olla myös vähän ja se tulisi olla helposti päivitettä-

vissä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 206-212.) 
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5 KEHITYSVAMMAISET SEURAKUNNASSA 

 

 

5.1 Kaikkien seurakunta 

 

Kirkon päämääränä on ottaa huomioon jokaisen jäsenensä tarpeet tasavertai-

sesti. Tarpeen tullen seurakunta joustaa toiminnoissaan tarpeen vaatiessa. Seu-

rakunta on elävä yhteisö, jolle jokainen jäsen on tärkeä, joten joustavuus on seu-

rakunnalle luonteenomaista. Kirkko ei katso ihmisen ominaisuuksiin, sukupuo-

leen, syntyperään, kykyihin tai saavutuksiin vaan uskoo kirkkoon jäsentymisen 

tapahtuvan Jumalan pelastus lahjana. Se hyväksyy ihmisten erilaisuuden ja pi-

tääkin sitä kirkon olennaisena osana. (Kirkkohallitus, 2003.) 

 

Kirkon saavutettavuusohjelman (2012,12) mukaan kirkko on tarkoitettu kaikille ja 

ketään ei tule syrjiä. Seurakunta pyrkii parantamaan saavutettavuutta niin, että 

jokaisella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kirkon toimintaan ilman 

mitään esteitä. Kristinuskon ytimessä on lähimmäisen rakkaus, jota kirkko pyrkii 

toteuttamaan kohtelemalla kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Myös suomen laki vel-

voittaa kirkkoa kohtelemaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisina ja torjumaan syrjäy-

tymistä. Yhdenvertaisuus kirkossa toteutuu niin, että jokaiselle luodaan edellytyk-

set tasavertaiseen osallistumiseen.  

 

 

5.2 Kirkon vammaistyö 

 

Vammaistyöllä on kirkossa pitkät perinteet. Useimmiten kirkon vammaistyö on 

nimetty diakoniatyöntekijän vastuualueeksi. Nykyään kirkossa on vammaistyö-

hön erikoistuneita työntekijöitä, jotka hallitsevat erilaisia kommunikaatiotapoja ku-

ten esimerkiksi viittomakielen ja tuntee kehitysvammaisiin ihmisiin liittyviä omi-

naisuuksia. Kirkko ottaa myös vammaisuuden huomioon järjestämällä mm. kehi-

tysvammaisille ihmisille suunnattuja rippikouluja ja viittomakielisille perheille omia 

perhekerhoja, joissa käytetään erilaisia kommunikaatiotapoja: selkokieltä, kuval-

lista ilmaisua tai olemuskieltä. (Hytönen, Ketola, Salminen, Sohlberg & Sorsa 

2016, 257-258.) 
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Koska vammaisuus kuuluu osana ihmisyyteen, seurakunta pyrkii toteuttamaan 

täysivaltaista osallisuutta huolehtimalla saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. 

Saavutettavuus ja esteettömyys huomioidaan kirkossa esimerkiksi seurakunnan 

tiloja suunniteltaessa, valaistuksessa ja värikontrastissa ja tarjoamalla piste- ja 

selkokielistä materiaalia ja erilaisia lehtiä, jotka ovat suunnattu kuulo- ja näkö-

vammaisille. (Sakasti. Seurakuntatyö. Diakonia. Vammaisuus. Kehitysvammai-

suus.) 

 

Kirkon kehitysvammatyö pyrkii etsimään keinoja, joiden avulla kehitysvammai-

sille mahdollistetaan kristillinen kasvatus ja elävä seurakuntayhteys. Kirkko opet-

taa, että ihmisen arvoa ei mitata teoilla tai saavutuksilla vaan, että jokainen ihmi-

nen on arvokas, koska on olemassa. Kirkon vammaistyö tekee yhteistyötä eri 

viranomaisten kuin myös järjestöjen kuten esimerkiksi Kehitysvammaisten Tuki-

liiton ja Kehitysvammaliiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa kehitys-

vammaisten elinolosuhteita ja omaehtoista selviämistä. (Sakasti. Seurakuntatyö. 

Diakonia. Vammaisuus. Kehitysvammaisuus.) Seurakunnan vammaistyön tär-

keitä arvoja ovat ihmisarvon puolustaminen, tasavertaisuus ja seurakuntayhteys. 

(Oulun ev.-lut. seurakunnat. Apua ja tukea elämään. Erityisryhmille. Kehitysvam-

maiset.) 

 

 

5.3 Seurakunnan ja Kipinän välinen yhteistyö 

 

Kysyin Kipinän palveluesimieheltä ja Kipinän työntekijöiltä Kipinän ja Ylivieskan 

seurakunnan välisestä yhteistyöstä. Kipinän henkilökunnan mukaan Ylivieskan 

seurakunta toimii yhteistyössä toimintakeskus Kipinän kanssa. Seurakunta jär-

jestää hartauksia toimintakeskus Kipinässä Kipinän asiakkaille tietyin väliajoin. 

Kipinässä vierailee myös Oulun seurakunnasta kehitysvammaistyön pastori. 

 

Kehitysvammaistyön pastorit vierailevat työkeskusten lisäksi laitoksissa, asuntoi-

loissa ja kodeissa. Kehitysvammaistyön diakonit ja pastorit tarjoavat tukea arjen 

ongelmissa elämän kriisivaiheissa kaiken ikäisille kehitysvammaisille. (Oulun ev.-

lut. seurakunnat. Oulun seurakunnat. Kehitysvammaiset.) 
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Ylivieskan seurakunnan diakoniatyö järjestää seurakunnan tiloissa Ystävyyden 

kerhoa, joka on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, mutta mukaan pääsee 

myös kaikenlaiset ihmiset. Kipinän palveluesimiehen mukaan ystävyyden kerho 

on suosittu Kipinän asiakkaiden keskuudessa ja kerhon toiminnassa on mukana 

myöskin vapaaehtoisena avustajana yksi Kipinän ohjaajista. Kerho kokoontuu 

kahden viikon välein ja kerhon aiheina ovat mm. musiikki, ystävyys pelit ja luonto. 

Kerhon lopussa on aina hartaus, jossa käytetään paljon havainnollistavia asioita 

hartauden aiheeseen liittyen, koska on tärkeää, että kirkkovuoden aiheesta ker-

rotaan tavalla, jonka kehitysvammainen nuori tai aikuinen voi omaksua. Toimin-

takeskus Kipinä toimii myös yhteistyössä Ylivieskan seurakunnan kanssa kehi-

tysvammaisten rippikoulujen järjestämisessä. Kipinässä huomioidaan myös kirk-

kopyhät, joissa seurakunta on esillä.  

 

 

5.4 Kehitysvammaiset Ylivieskan seurakunnan toiminnassa 

 

Haastattelin Ylivieskan seurakunnan diakoniatyöntekijää seurakunnan vammais-

työstä. Diakoniatyöntekijä kertoi, että kehitysvammaisten parissa tehtävä työ on 

yksi tärkeä osa diakoniatyötä. Seurakunta järjestää erilaista toimintaa alueen ke-

hitysvammaisille. Ystävyyden kerhon lisäksi heille järjestetään retkipäiviä ja -iltoja 

leirikeskukseen. Haastattelussa nousi esiin myös, että seurakunta on suunnitte-

lemassa järjestävänsä myös kehitysvammaisille leiripäiviä. Seurakunnan työnte-

kijät ovat kokeneet aikaisemmat kehitysvammaisille suunnatut pitemmän ajan-

jakson leirit haastaviksi, koska leiri vaatii ohjaamisen lisäksi myös paljon sairaan-

hoidollisia taitoja. Sen vuoksi suunnitelmissa on muuttaa joka vuotinen kehitys-

vammaisten leiri yksittäisiksi leiripäiviksi.  

 

Ylivieskan seurakunta tarjoaa myös kehitysvammaisille mahdollisuuden osallis-

tua rovastikunnan kirkkopyhään, joka järjestetään Kalajoen rovastikunnan alu-

eella vuosittain. Seurakunta järjestää linja-auto kyydin kirkkopyhään matkaaville 

kehitysvammaisille. Kirkkopyhän ohjelma, joka koostuu messusta ja päiväjuh-

lasta seurakuntakodilla, kootaan yhdessä kehitysvammaisten kanssa, jotka ovat 

myös innokkaita ohjelman esittäjiäkin. Diakoniatyöntekijä kertoi myös haastatte-

lussa, että alueen kehitysvammaisilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan 
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järjestämälle kehitysvammaisten rippikoululeirille. Ennen leiriä seurakunta on yh-

teyksissä 15-vuotta täyttäneisiin kehitysvammaisiin ja heidän perheisiinsä tiedus-

tellen nuoren halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua leirille. Seurakunta valmis-

telee nuoren osallistumisen rippikoululeirille yhdessä kehitysvammaistyönpapin 

kanssa ja hankkii nuorelle avustajan koko rippikoululeiri viikolle. Vaikeasti vam-

maisille nuorille seurakunta järjestää tarvittaessa yksityisrippikoulun, mikäli nuo-

ren ei ole mahdollista osallistua leirille. 

 

Haastattelussa nousi esiin myös Ylivieskan seurakunnan diakoniatyön tiivis yh-

teistyö Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa, joka koostuu kehitysvammaisten lä-

heisistä. Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää yhdessä seurakunnan kanssa ke-

hitysvammaisten joulujuhlan Ylivieskan seurakunnan tiloissa. Joulujuhlaan ko-

koontuu vuosittain noin 100 vierasta, jotka koostuvat kehitysvammaisista ja hei-

dän läheisistään.  

 

Tämän lisäksi Ylivieskan seurakunnan vammaistyöstä vastaava diakoniatyönte-

kijä vierailee alueen toimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä pitämässä hartauk-

sia. Diakoniatyöntekijä käy myös pyynnöstä keskustelemassa kehitysvammais-

ten kanssa erilaisista asioista.  

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

 

6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN KUVAUS 

 

 

6.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia konkreettinen perehdytyskansio Kipinän 

työntekijöille, joka toimii perehdytyksen apuna. Perehdytyskansion tavoitteena 

on, että se toimii uusille työntekijöille perehdytyksen apuvälineenä, mutta samalla 

myös jokaisen Kipinän työntekijän jokapäiväisenä työvälineenä. 

 

Kirjallisen osuuden tarkoituksena on tutkia perehdytyksen merkitystä, mitä hy-

vään perehdytykseen kuuluu ja millainen on hyvä perehdytyskansio. Perehdytyk-

sen tutkimisen lisäksi ja perehdytyskansion laatimisen lisäksi opinnäytetyön tar-

koituksena on myös tutkia kirkon vammaistyötä ja selvittää erityisesti, mitä toi-

mintaa Ylivieskan seurakunta tarjoaa alueen kehitysvammaisille.  

 

 

6.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, 

opastaminen, toiminnan järjestäminen ja uusien tuotteiden ja palveluiden suun-

nittelu, mallintaminen ja toteutus. Se voi olla ammatilliseen käytäntöön suunni-

teltu ohjeistus tai opas, kuten esimerkiksi perehdyttämisopas tai turvallisuusoh-

jelma. Toiminnallisessa opinnäytetyössä, jota nimitetään myös kehittämispainot-

teiseksi opinnäytetyöksi, yhdistyy käytännön toteutus ja kirjallinen raportointi. Ra-

portti pitää sisällään tutkimusviestinnän vaatimukset ja on sidoksissa valittuun 

tietoperustaan. (Vilkka & Airaksinen 2004, 6-7.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tehdä konkreettinen tuotos eli pro-

duktio. Tuotekehittely ei ole usein kovin pitkäkestoinen. Tarkoituksena on tehdä 

yritykselle käytännön toimintaan jokin tuotos tai palvelu. Tuotekehittelyyn kuuluu 

produktion suunnittelu, toteutus ja produktioon liittyvää tutkittavaa tietoa. Toimin-

nalliseen opinnäytetyöhön liittyy jatkuva dokumentointi, joten siitä syystä 
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opiskelijan on hyvä esimerkiksi pitää oppimispäiväkirjaa opinnäytetyönprosessin 

ajan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 33-34.) 

Opinnäytetyö pitää sisällään aina kirjallisen raportin. Kehittämispainotteisessa 

työssä raportissa tulee ilmetä tuotteen tarkoitus ja tavoitteet, keskeisten käsittei-

den määrittely, toimintaympäristön ja asiakasryhmän kuvaus, työn suunnittelu, 

kuvaus ja tuotteesta saatu palaute. Opinnäytetyön aiheen hyväksymisen jälkeen 

aloitetaan kirjallisen työn raportin laatiminen, joka jatkuu koko opinnäytetyöpro-

sessin ajan. Raportissa tulee huomioida kirjallisen työn ulkoasu ja tekstin suju-

vuus. Lähteet ja viitteet tulee merkitä annettujen ohjeiden mukaisesti ja rakenteen 

ja jäsentelyn tulee olla johdonmukainen jo opinnäytetyön lukujen otsikoinnissa ja 

nimessä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 48-49.) 

 

 

6.3 Opinnäytetyön eteneminen 

 

Opinnäytetyön työstäminen lähti siitä, kun otin yhteyttä toimintakeskus Kipinään 

kysyäkseni olisiko heillä ideoita opinnäytetyön aiheiksi. Sovimme tapaamisen 

palveluesimiehen kanssa toimintakeskus Kipinään. Tapaamisen aikana nousikin 

esiin muutamia eri opinnäytetyön aiheita, joista valikoin lopulliseksi aiheeksi pe-

rehdytyskansion laatimisen. Aikaisemmin Kipinällä on ollut toiminnassaan alueel-

linen perehdytyskansio, joka on ollut myös käytössä muissa alueen toimintakes-

kuksissa. Tarve päivitetylle perehdytyskansiolle oli jo kuitenkin ajankohtainen, jo-

ten perehdytyskansion valinta opinnäytetyöksi osoittautui lopulta selkeäksi.  

 

Lopullisen aiheen valinnan jälkeen aloitin opinnäytetyön työstämisen perehty-

mällä tarvittavaan teoriatietoon perehdyttämisestä, kehitysvammaisuudesta ja 

päivä- ja työtoiminnasta. Etsin tietoa myös kirkon vammaistyöstä ja siitä, miten 

kehitysvammaisuus näkyy kirkossa ja miten seurakunta ottaa kehitysvammaiset 

huomioon. Tiedustelin myös Kipinän työntekijöiltä seurakunnan ja toimintakes-

kuksen välisestä yhteistyöstä ja siitä, miten seurakunta näyttäytyy Kipinässä. Otin 

yhteyttä myös Ylivieskan seurakunnan diakoniatyöntekijään ja tiedustelin häneltä 

seurakunnan vammaistyöstä. 
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Teoria tiedon etsinnän ja kirjoittamisen jälkeen vuorossa oli perehdytyskansion 

työstäminen. Sovin ajan toimintakeskukseen Kipinän palveluesimiehen kanssa. 

Vierailun aikana keskustelimme perehdytyskansion tulevasta sisällöstä ja aika-

taulusta. Tutustuin myös toimintakeskuksen tiloihin ja toimintaan kiertelemällä eri 

ryhmissä. Tutustumiskierroksen aikana kyselin myös muilta työntekijöiltä, mitä he 

toivovat perehdytyskansion sisältävän. 

 

Tarkoituksena oli tehdä toimintakeskuksen toiveet huomioiva konkreettinen pe-

rehdytyskansio, joka olisi selkeä ja informatiivinen kokonaisuus ja, jota muut alu-

een toimintakeskukset voisivat myös tarvittaessa hyödyntää. Perehdytyskansiota 

laatiessa olin toimintakeskus Kipinän palveluesimiehen kanssa aktiivisesti yh-

teyksissä sähköpostin ja puhelimen välityksellä perehdytyskansion rakentumi-

sesta. Sähköpostin avulla keskustelimme perehdytyskansion sisällöstä ja ulko-

muodosta. Vierailin myös kevään 2019 aikana muutamaan otteeseen toiminta-

keskuksessa, jossa tapasin Kipinän palveluesimiestä. Tapaamisten aikana sain 

palautetta ja toiveita liittyen kansion ulkomuotoon ja sisältöön, jotka huomioin pe-

rehdytyskansiota rakentaessa.  
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Opinnäytetyö noudattaa Diakin Kohti tutkivan ammattikäytännön oppaassa 

(2010, 11-12) mainittuja eettisiä periaatteita, jonka mukaan eettisyys opinnäyte-

työprosessissa näkyy aiheen valinnassa, tiedon hankinnassa ja siinä, miten opin-

näytetyönprosessista ja tuloksista puhutaan. Prosessilta edellytetään rehelli-

syyttä ja läpinäkyvyyttä, jotta toiminnasta voidaan puhua, että se on eettisesti oi-

kein, tieteellisesti totta ja yhteiskunnalle hyödyllinen. Rehellisyyden tulee näkyä 

aineiston kokoamisessa, työstämisessä sekä menetelmien ja lähteiden käytössä. 

Etiikka opinnäytetyöprosessissa näkyy myös aikataulujen noudattamisessa ja so-

vitussa sisällössä. 

 

Tein opinnäytetyön toisena osana perehdytyskansion, jonka laatimisen pyrin suo-

rittamaan mahdollisimman eettisesti. Päivitin perehdytyskansion kulkua Kipinän 

esimiehelle sähköpostitse koko perehdytyskansion prosessin ajan, joka lisäsi 

eettisyyttä ja luotettavuutta, kun sain palautetta kansiosta pitkin matkaa ja hyväk-

synnän Kipinän palveluesimieheltä kansion sisältämien asioiden paikkansapitä-

vyydestä. Toteutin Kipinän henkilökunnalta saamani palautteet ja parannusehdo-

tukset toiveiden mukaan. Noudatin myös niin toimintakeskus Kipinän kuin ohjaa-

vien opettajien kanssa sovittuja tapaamisaikoja ja sopimuksia. 

 

Opinnäytetyön teoria-aineistoon etsin mahdollisimman ajan tasalla olevia ja luo-

tettavia lähteitä. Käyttämäni lähteet ovat suurimmaksi osaksi enintään kymme-

nen vuotta vanhoja, joka kertoo myös omalta osaltaan aineiston luotettavuu-

desta. Lähteinä käytin niin kirjallisuutta kuin elektronista aineistoa ja lähdeviit-

taukset ja lähdeluettelon tein opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Sain jatkuvasti 

palautetta perehdytyskansion laatimisen aikana Kipinän palveluesimieheltä, joka 

myös hyväksyi lopullisen perehdytyskansion sisällön ajantasaisuuden. Valmis 

perehdytyskansio jää toimintakeskus Kipinän käyttöön, jolla on oikeus muokata 

ja päivittää sitä tarvittaessa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen muut toi-

mintakeskukset voivat halutessaan myös hyödyntää perehdytyskansiota muok-

kaamalla siitä omanlaisensa. 
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8 POHDINTA 

 

 

Vaikka opinnäytetyön työstäminen on ollut pitkä ja osittain vaikeaa, on se ollut 

myös antoisaa ja opettavaista. Etenkin perehdytyskansion laatiminen on opetta-

nut uusia asioita perehdytyksestä ja siitä, mitä kaikkea uuden työntekijän pereh-

dyttämisessä on hyvä huomioida. Kun opinnäytetyön lopullinen aihevalinta selvisi 

keväällä 2018, aloitin opinnäytetyön työstämisen teoriatiedon etsinnällä ja siihen 

perehtymisellä. Teoriatiedon kirjoittaminen lisäsi omaa ammattitietämystäni pe-

rehdyttämisen lisäksi kehitysvammaisuudesta ja päivä- ja työtoiminnasta. Olen 

työskennellyt aikaisemmin kehitysvammaisten parissa, joten oli kiintoisaa etsiä 

tietoa kyseisetä aiheesta ja sitä kautta lisätä tietämystä kehitysvammaisuudesta. 

Opinnäytetyön tekeminen lisäsi myös palvelujärjestelmätietämystäni koskien ke-

hitysvammapalveluita ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. 

 

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä kirjoitin koulun ja harjoittelun lomassa, 

mutta perehdytyskansion laatimisen ajan puutteen vuoksi pystyin aloittamaan 

vasta keväällä 2019, kun olin saanut suoritettua harjoittelut ja suurimman osan 

opinnoistani. Halusin tehdä toimintakeskus Kipinälle heidän tarpeitaan vastaavan 

perehdytyskansion, joten yhteistyö ja vuoropuhelu Kipinän kanssa korostui enti-

sestään.  Pohdimme yhdessä kansion sisältöä, jota matkan varrella muokka-

simme uusien ideoiden syntyessä. Aiheen rajausta ei tarvinnut varsinaisesti miet-

tiä, vaan kansion sisällön rajaamisen päätti pääasiassa toimintakeskus.  

 

Koin opinnäytetyön aiheen tärkeäksi, koska perehdyttäminen jouduttaa ja helpot-

taa uuteen työhön ryhtymistä. Omien työkokemusten ja harjoittelujen perusteella 

perehdyttäminen ei ole joka paikassa kovin sujuvaa, saati selkeää. Myös pereh-

dytyskansio on puuttunut monista paikoista tai ollut puutteellinen, joka on osal-

taan hidastanut ja vaikeuttanut työhön pääsyä. Haasteita opinnäytetyönproses-

sin aikana koin välimatkasta ja aikatauluttamisesta. Tiiviiden opintojen ja harjoit-

telun lomassa en pystynyt aloittamansa perehdytyskansion työstämistä aikai-

semmin, mitä olisin halunnut. Pitkä välimatka toimintakeskus Kipinään osoittautui 

myös välillä haasteelliseksi, kun en päässyt käymään toimintakeskuksessa 
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useammin, jolloin olisimme voineet päivitellä kansion etenemistä Kipinän kanssa 

useampaan kertaan.  

 

Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa on ollut viime vuosina runsaasti esillä so-

siaali- ja terveysalan palvelurakenteen uudistus, joten se voi vaikuttaa myös vam-

maispalveluihin kuuluvan toimintakeskus Kipinän toimintaan ja näin ollen myös 

perehdytyskansion sisältöön saattaa tulla muutoksia. Päivä- ja työtoiminta elää 

jatkuvan muutoksen alla ja asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet ajan 

saatossa. Sen vuoksi on tärkeä kiinnittää katseita päivä- ja työtoiminnan laatuun 

ja kehittää jatkuvasti toimintaa niin, että se vastaisi paremmin tämän päivän asi-

akkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakkaiden osallisuus lisääminen tulisi erityisesti 

huomioida päivä- ja työtoiminnassa kehittämisessä.  

 

Toivon kuitenkin, että perehdytyskansiosta tulee olemaan hyötyä pitkään ja, että 

se tulee auttamaan uusia työntekijöitä perehdytyksessä. Jatko tutkimuksena voisi 

tutkia perehdytyskansion toimivuutta. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka pereh-

dytyskansio toimii ja onko siitä ollut hyötyä. 
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LIITE 1. Toimintakeskus Kipinän perehdytyskansion sisällys 

 
 
 

SISÄLLYS 

 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO 

KIPINÄN TOIMINTAKESKUS 

PÄIVÄRUNKO 

VIIKKORUNKO 

VUOSIKELLO 

OMAVALVONTASUUNNITELMA 

PELASTUSSUUNNITELMA 

VASTUUALUEET 

YHTEYSTIEDOT 

SAIRASTUMINEN 

ROKOTUSSUOJA 

RIKOSREKISTERIOTE 

KEHITYSKESKUSTELUT 

KOULUTUKSET 

HÄIRIÖKORTIT 

 
 
 
 

 

 


